Dari Redaksi
Salam sejahtera bagi pembaca humanis
Humanis terbitan kali ini mengambil tema reformasi
hukum dalam perspektif HAM, tema ini diambil karena
pada tanggal 10 Desember, masyarakat di seluruh dunia
akan memperingati Hari Hak Asasi Manusia sedunia.
Moment ini menjadi sangat penting untuk mengevaluasi
seberapa jauh komitmen pemerintah Indonesia di era
Presiden Joko Widodo dalam proses penegakan hukum
dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana
tertuang dalam Nawacita Presiden Joko Widodo.
Isu yang berkembang di masyarakat terkait dengan
reformasi hukum, penegakan hukum yang berperspektif
hak asasi manusia (HAM) serta keberpihakan pemerintah
terhadap perlindungan hak asasi manusia warga negara.
Hal ini menjadi penting mengingat peraturan perundangundangan yang ada baik di tingkat pusat (undangundang, peraturan pemerintah ) sampai ke tingkat daerah
(peraturan daerah, peraturan gubernur dll) masih banyak
yang belum berlandaskan semangat hak asasi manusia
(HAM), dan hak asasi manusia itu sendiri keberadaannya
dijamin oleh konstitusi Negara Republik Indonesia dalam
pasal 28 A sampai dengan 28 J Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia hasil amandemen. Ketiga
hal tersebut merupakan pekerjaan rumah pemerintah
yang harus dipenuhi karena hal tersebut merupakan janji
Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawacita.
Dalam kaitannya ketiga hal tersebut di atas,
majalah Humanis kali ini menampilkan beberapa tulisan
yang bertemakan perlindungan hak asasi manusia yakni
Apa dan mengapa lahirnya Deklarasi Pendidikan dan
pelatihan PBB, Menutup Aksebilitas Anak terhadap Rokok
dengan Kebijakan harga Rokok yang Proporsional, lanjut
uisa: Anugerah dan tantangan, Pilkada serentak yang
merupakan implementasi hak untuk turut serta dalam
pemerintahan dan yang terkait dengan penegakan hukum
yakni pengetatan Remisi Koruptur Dalam perspektif HAM.
Semoga kajian Humanis kali ini dapat bermanfaat
bagi pembaca semua.
Selamat membaca.
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Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015
tanggal 29 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, unit organisasi Badan Penelitian dan
Pengembangan Hak Asasi Manusia berubah menjadi Badan Penelitian
dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang
mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan
di bidang hukum dan hak asasi manusia.
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SURAT PEMBACA

Kepada

Redaksi

Humanis yang terhormat, saya
seorang pelajar sebuah sekolah swasta di Jakarta.
Ini pertama kali saya membaca majalah Humanis
dan menurut penilaian saya majalah ini cukup bagus
dan edukatif sebagai penambah wawasan keilmuan
di bidang hukum dan hak asasi manusia dan saya
tertarik untuk mendapatkan majalah ini secara
kontinyu, mohon penjelasan dari redaksi bagaimana
cara mendapatkan majalah humanis ini secara rutin.
Amir, Lenteng Agung Jakarta Selatan

Yth Redaksi Humanis, saya seorang
mahasiswa semester akhir di sebuah perguruan
tinggi swasta di tangerang, saat sekarang ini saya
sedang menulis skripsi terkait dengan masalah hak
asasi manusia. Yang ingin saya tanyakan (1) dapatkah
saya memperoleh litelatur yang saya dibutuhkan
untuk kepentingan skripsi saya (2) dapatkah saya
mewawancarai pejabat Badan Litbang Hukum dan
HAM sebagai informan skripsi saya, terima kasih atas
jawabannya
Linda, Kampung Dongkal RT 005 RW 06 Tangerang
Selatan

Jawaban
Jawaban

Terimakasih

atas penilaian positif anda
terhadap majalah Humanis dan kami sangat
senang jika majalah ini bisa memberikan manfaat
untuk wawasan keilmuan dalam bidang hukum
dan hak asasi manusia anda. Jika anda tertarik
untuk mendapatkan majalah Humanis ini secara
rutin, anda dapat menghubungi redaksi majalah
Humanis dengan alamat JL. HR. Rasuna Said Kav
4-5 Kuningan Jakarta Selatan Telp. (021) 2525165.
Sebagai informasi majalah Humanis terbit sebanyak
2 kali dalam setahun.

Terima

kasih atas perhatian saudara Linda
kepada majalah Humanis. Selanjutnya terkait
dengan pertanyaan anda (1) tekait dengan litelatur,
di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan
HAM tersedia litelatur tentang hukum dan HAM
dan jika anda membutuhkannya anda bisa datang
ke Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum
dan HAM yang beralamat di Jl. HR. Rasuna Said
Kav 4-6 Kuningan Jakarta Selatan, (2) Jika anda
ingin mewancarai pejabat Litbang Hukum dan
HAM, anda dapat mengajukan permohonan yang
diajukan kepada Sekretaris Badan penelitian dan
pengembangan Hukum dan HAM Kementerian
Hukum dan HAM

gambar: www.upload.wikimedia.org
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Hukum, HAM, dan Keadilan
Y. Ambeg Paramarta

itu.

“You may object that it is not a
trial at all; you are quite right, for
it is only a trial if I recognize it as
such.” Franz Kafka, The Trial.

Kisah

di dalam novel the Trial kerap ditafsirkan
sebagai kondisi bagaimana negara memiliki instrumen
yang sangat berkuasa dalam mengontrol dan menentukan
nasib kehidupan seseorang, yaitu hukum. Joseph K, tokoh
utama dalam novel tersebut, harus menanti kepastian
proses hukumnya entah sampai kapan; menggantungkan
nasibnya pada bagaimana negara mengartikan ‘proses’
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Revitalisasi
dan
reformasi
hukum
yang
dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo merupakan
pengejawantahan dari visi di dalam Nawacita, yakni
dengan sasaran pemulihan kepercayaan publik, serta
keadilan dan kepastian hukum. Dalam kerangka kerja
tersebut, pemerintah berupaya untuk meningkatkan
legitimasi piranti hukum, baik dari sisi penataan regulasi
hingga pada pembangunan budaya hukum yang kuat.
Secara konseptual legitimasi hukum dapat beranjak
dari procedural justice theory yang mengisyaratkan
perlakuan dan proses pembuatan keputusan (decision
making) yang fair. Dalam beberapa studi, prosedurprosedur penegakan hukum yang fair inilah yang memiliki
kontribusi yang signiﬁkan dalam meningkatkan legitimasi
atau keberterimaan masyarakat atas aturan-aturan hukum.
Secara lebih spesiﬁk, legitimasi hukum mengisyaratkan
tuntutan kepada proses penegakan hukum untuk
menaruh perhatian terhadap penghormatan terhadap
hak asasi manusia. Hukum dan hak asasi manusia dengan
demikian tidak dapat dipisahkan, mulai dari persoalan
normatif-struktural hingga teknis-prosedural.
Adapun pada 10 Desember tahun ini, yang
merupakan acara tahunan peringatan Hari Hak Asasi
Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengusung tema
‘stand up for someone’s rights today’ atau secara sederhana
diartikan sebagai panggilan kepada setiap orang untuk
memperjuangkan hak seseorang hari ini. Dengan ragam
problematika hak asasi manusia global hari ini, seruan
tersebut nampak relevan dengan peluang dan tantangan
yang sedang dihadapi bangsa kita. Prinsip kesetaraan
dan non-diskriminasi patut rujukan kita bersama untuk
dapat ‘stand up for someone’s rights today’.
Untuk itu, komitmen terhadap reformasi hukum
patut didukung oleh segenap elemen bangsa, khususnya
aparatur pemerintahan; agar hukum benar-benar
menunjukkan ‘marwah’nya di dalam seluruh kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Selamat Hari Hak Asasi Manusia.

Apa dan Siapa
DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

REFORMASI HUKUM

DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA
Hari

makin siang, setelah sholat Jumat, waktu yang
dijanjikan kepada kami untuk dapat beraudensi dengan
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Dr. Mualimin Abdi,
S.H., M.H. Di ruang tamu kantor beliau lantai 2 Gedung
Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, agak berdebar
juga kami yang ditugaskan untuk mewawancarai beliau
terkait dengan tema “Reformasi Hukum Berbasis Hak
Asasi Manusia” yang diangkat untuk penerbitan Warta
Hukum dan HAM “Humanis” berikut. Hal ini sesuai dengan
event Hari Hak Asasi Manusia se-Dunia 10 Desember
2016. Hal ini mengingat kesibukan beliau yang luar biasa,
sedangkan kami mengajukan permohonan wawancara
juga dalam waktu yang mendadak, meskipun demikian
pada akhirnya beliau berkenan menerima kami.
Ajudan beliau telah mempersilakan kami untuk
menunggu di depan ruang rapat yang bersebelahan
dengan ruang kerja beliau. Informasi yang kami terima
beliau sedang memimpin rapat persiapan untuk
peringatan Hari HAM se-Dunia yang rencananya
diselenggarakan di Jawa Timur. Tidak sengaja pintu rapat
terbuka, dan beliau dengan senyum lebar menyapa
kami semua. Beliau menyampaikan permintaan untuk
menyelesaikan koordinasi dengan jajaran pejabat dan
staf pelaksana kegiatan yang dimaksud, setelah itu beliau
akan bergabung dengan kami untuk melaksanakan
wawancara yang telah dijanjikan. Akhirnya, setelah tak
berapa lama, Bapak Mualimin menyelesaikan rapat dan
mempersilakan kami untuk masuk ke ruang kerja beliau.
Bapak Mualimin telah memulai bekerja di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak tahun
1982, dengan berbagai jabatan jenjang karier yang
telah dilalui. Antara lain sebagai Kepala Sub Direktorat
Penyiapan dan Pembelaan, Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-Undangan, Depar temen Hukum dan HAM
R.I.; Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan,
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan,
Kementerian Hukum dan HAM R.I.; Kepala Badan Penelitian
dan Pengembangan HAM, Kementerian Hukum dan HAM
RI; Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan,
Kementerian Hukum dan HAM R.I. serta saat ini sebagai
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum
dan HAM R.I.

Selain itu, masih terdapat jabatan rangkap
secara fungsional sebagai Wakil Pemerintah (Kuasa
Hukum Presiden Republik Indonesia) untuk bersidang di
Mahkamah Konstitusi; Ketua Majelis Kehormatan Notaris
Pusat; dan Ketua Departemen Perlindungan dan Bantuan
Hukum Korpri Pusat. Itu hanya sebagian dari perjalanan
karier yang telah dilakukan, yang tidak semuanya dapat
kami tuliskan di sini.
Beliau memulai percakapan dengan kami dengan
menanyakan maksud dan tujuan dari wawancara yang
akan dilakukan kali ini. Ibu Yanti, sebagai Ketua Tim
Liputan Warta Hukum dan HAM “Humanis” menjelaskan
hal tersebut. Dengan antusias beliau menyimak uraian
yang disampaikan dan secara responsif beliau bersenang
hati mengikuti kegiatan liputan kali ini. Beberapa pokok
pikiran beliau sampaikan dengan terang dan jelas terkait
dengan tema “Reformasi Hukum Berbasis HAM”.
Beliau menjelaskan mengenai konsep Supremasi
Hukum bahwa itu artinya adalah hukum itu ditempatkan
sebagai panglima. Cirinya adalah adanya penghormatan,
perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan
hak asasi manusia. Beliau berpandangan tidak boleh
dilakukan dikotomi antara hukum dan hak asasi manusia
karena beliau memaknai bahwa hukum yang ada adalah
untuk pelaksanaan penghormatan, perlindungan,
pemenuhan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia.
Jika tidak demikian maka Hukum menjelma menjadi alat
otoriter dan tirani. Dengan demikian hukum tidak boleh
menegasikan hak asasi manusia.
Bapak Mualimin menekankan dalam pelaksanaan
hak asasi manusia dapat dipastikan mengandung unsur
kemerdekaan, kebebasan, tuntutan atas keadilan, dan
kepastian hukum. Pelaksanaan hak asasi manusia individu
sekaligus berhadapan dengan hak asasi manusia individu
lainnya. Di sinilah hak asasi manusia memerlukan hukum
untuk membatasi agar tidak “kebablasan” menjadi tirani
individu, maka pembatasan tersebut haruslah dilakukan
melalui undang-undang.
Selanjutnya, beliau menambahkan bahwa sebagai
mana diketahui hukum itu sebagai alat menjaga ketertiban
maka pelaksanaan ketertiban itu juga tidak boleh
melanggar penghormatan, perlindungan, pemenuhan,
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pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Oleh
karena itu antara hukum dan hak asasi manusia itu tidak
boleh ada dikotomi antara keduanya.
Lebih rinci lagi Bapak Mualimin menegaskan
bahwa konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, sudah tegas mengatur
bahwa pasal-pasal terkait dengan hak asasi manusia
ditutuplah dengan Pasal 28J ayat (2) yang menyebutkan
bahwa implementasi pelaksanaan ham pada dasarnya
boleh dibatasi hanya dengan undang-undang dalam
rangka menghormati hak asasi orang lain, dalam
rangka menjaga ketertiban, dalam rangka menjaga
etika, menjaga nilai-nilai norma agama dan seterusnya.
Ini saya kira menjadi hal yang penting, Hukum tidak
boleh dihadapkan dengan hak asasi manusia secara
dikotomi demikian pula sebaliknya. Keduanya harus jalan
bersama-sama agar ketertiban tercapai, kemanfaatan
tercapai, nilai-nilai keadilan terwujud. Oleh karenanya,
hukum didalamnya harus memperhatikan nilai-nilai hak
asasi manusia, begitu juga nilai-nilai hak asasi manusia
itu dapat dinikmati, dapat dipenuhi kepada setiap orang
maka harus diatur dalam rambu-rambu hukum.
Pembicaraan kami semakin menarik, beliau
memberikan argumentasi dan penjelasan terlebih terkait
dengan penataan regulasi peraturan perundangan di
Indonesia dalam kontek kekinian serta tantangan di
masa depan. Dalam konteks penataan regulasi dan
pembangunan budaya hukum maka kita sepakat di
sana ada struktur hukum, substansi hukum, dan budaya
hukum. Menarik untuk mengingat saat zaman kuliah, kita
pasti ingat adagium hukum “Berikan aku Hakim yang
baik, Jaksa yang baik dan Polisi yang baik, maka aku
akan berantas kejahatan walau tanpa undang-undang
secarik pun ” (Prof. B.M. Taverne) sebaliknya “biarpun
subtansi hukumnya baik kalau penegak hukumnya
tidak baik maka nilai-nilai keadilan tidak akan pernah
bisa ditegakkan.” Inilah yang dinamakan budaya hukum
seperti yang selalu Pak Presiden katakan.
Bapak Mualimin kemudian memberikan ilustrasi
terkait dengan perkembangan saat ini. Sebagaimana
sekarang yang lagi rame-rame saber pungli maka budaya
hukum dalam masyarakatan sudah mulailah tertib, mulai
antri, mulai mau sesuai dengan aturan, jangan coba-coba
berhasrat ingin menyuap karena suap itu pasti dari dua
pihak.
Pengalaman panjang beliau sebagai birokrat
memberikan pemahaman yang mendalam bagaimana
sebaiknya kita sebagai aparat sipil negara harus bersikap.
Kalau birokrasinya sudah bersih, masyarakatnya tertib,
maka antara struktur hukum, substansi hukum dan budaya
hukum ini menjadi keterpaduan yang memang satu sama
lain harus melengkapi secara utuh. Kalau subtansinya saja
yang baik, kemudian strukturnya, penegak hukumnya,
alat kelengkapan hukumnya tidak baik, ini menjadi
masalah. Strukturnya sudah baik, subtansinya sudah baik,
tetapi kultur masyarakatnya tidak baik, ini juga menjadi
masalah, menurut beliau ini harus saling melengkapi.
Secara khusus beliau mengungkapkan keadaan
peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sejak
ada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebetulnya
keteraturannya sudah luar biasa. Ada ketentuan yang
mengharuskan tersedianya Naskah Akademik karena
6
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dia yang menjiwai atau marwahnya dari pembangunan
hukum. Idealnya, kalau kita lihat tersedianya Naskah
Akademik pada suatu Undang-Undang maka sudah
tidak ada alasan Undang-Undang itu menjadi tidak baik.
Kita ketahui bersama suatu Undang-Undang dibuat
karena beberapa hal, sebagai berikut: Undang-Undang
itu diciptakan dan diwujudkan dalam rangka memenuhi
kebutuhan hukum masyarakat, menindaklanjuti perintah
UUD 1945, menindaklanjuti perintah dari Undang-Undang
yang lain, ataupun didasari adanya putusan Mahkamah
Konstitusi.
Pada bagian tertentu beliau mengungkapkan rasa
keprihatinannya. Suatu Undang-Undang yang dibuat
untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat maka
Naskah Akademik itulah yang dibuat oleh para ahli karena
di sana itulah ada nilai yuridis, ﬁlosoﬁs, sosilogis, nilai
historis. Oleh karenanya, sejatinya Undang-Undang yang
dibentuk itu wajib berkualitas dan baik. Lalu, kenapa ini
timbul pertanyaan, begitu diundangkan banyak UndangUndang yang digugat di Mahkamah Konstitusi. Ternyata,
kita ketahui bersama saat Naskah Akademik sebagai hasil
penelitian yang objektif telah disusun untuk kepentingan
suatu Rancangan Undang-Undang maka yang semula
merupakan produk hukum kemudian dipengaruhi
dengan munculnya kepentingan politik. Kalau sudah
berbicara politik membahas Undang-Undang, maka DPR
memiliki kewenangan bersama Presiden. Di sana akan ada
kompromi, manakala kompromi terjadi maka nilai-nilai
materi substansi muatan sebuah Rancangan UndangUndang yang merupakan jelmaan dari Naskah Akademik
menjadi dikompromikan. Pada tahap ini hilanglah nilainilai materi substansi yang tadi dikatakan merupakan
jelmaan dari Naskah Akademik, itu yang menjadi masalah.
Lebih lanjut Bapak Mualimin memberikan ilustrasi
perbandingan penyusunan peraturan perundangundangan di Indonesia dengan negara lain. Kalau kita
lihat di negara Amerika maka Presiden mempunyai hak
veto. Di beberapa negara lain, dalam hal perancangan
Undang-Undang, ada tim khusus yang menyusun
Rancangan Undang-Undang, semacam Badan Legislatif
pada Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia. Presiden
mempunyai hak untuk mem-veto jika kurang setuju
dengan materi substansi dalam Rancangan UndangUndang tersebut.
Beliau menceritakan dalam perkembangan
penyusunan peraturan perundang-undangan. Dahulu
zaman orde baru, kalau Presiden tidak mau tanda tangan
dalam sebuah Rancangan Undang-Undang yang dibahas
maka di hold dulu. Kalau sekarang ketentuan tersebut
tidak berlaku lagi. Setelah pengajuan suatu Rancangan
Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhitung
30 hari kemudian, Presiden sekalipun tidak setuju terhadap
Rancangan Undang-Undang yang dibahas bersama dan
Presiden tidak mau menandatangani maka Rancangan
Undang-Undang tersebut tetap diberlakukan sebagai
Undang-Undang dan wajib diundangkan mengikat
secara umum.
Dalam proses ini Bapak Mualimin menyampaikan
pemikiran dan harapannya menyikapi situasi dan kondisi
saat ini. Dalam Hal inilah perlu menjadi pemikiran bersama
ke depan, kenapa selalu dikatakan Undang-Undang tidak
berkualitas, tidak baik. Padahal Undang-Undang No.

12 Tahun 2011 telah memerintahkan setiap Rancangan
Undang-Undang wajib memiliki Naskah Akademik, setiap
Rancangan Peraturan Daerah wajib memilik Naskah
Akademik, tetapi kenapa Rancangan Undang-Undang
yang kemudian disahkan sebagai Undang-Undang
banyak digugat? Ternyata Rancangan Undang-Undang
dianggapnya merupakan hasil kompromi-kompromi.
Kenapa Peraturan Daerah banyak yang dibatalkan,
kurang lebih 3000 lebih Peraturan Daerah. Ini artinya
bahwa yang semestinya menjadi kebutuhan hukum
masyarakat, sudah ada Naskah Akademiknya, ternyata
manakala dibahas antara Presiden dan Dewan Perwakilan
Rakyat, menyimpang menjadi produk politik dan memuat
kepentingan-kepentingan politik tertentu. Jadi pada
prinsipnya Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
(Ditjen HAM) sangat mendukung dan perlu untuk
memikirkan bagaimana reformasi hukum dilakukan
dengan berbasis hak asasi manusia.
Beliau menyadari bahwa kerja ini tidak dapat
dilakukan sendirian, harus ada sinergi dengan unit lain di
Kementerian Hukum dan HAM R.I. Hal ini diungkapkan
beliau dengan memberikan gambaran terkait dengan
produk-produk hukum yang ada. Bagaimana kiranya
jika produk-produk hukum yang telah ada diuji, apakah
sudah berparameter hak asasi manusia. Beliau bercerita
pernah berbicara dengan Kepala Badan Penelitian
dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Disinilah kita perlu bersinergi, kalau ada penyusunan
sebuah peraturan perundang-undangan, maka untuk
Naskah Akademiknya muncul peran Badan Penelitian
dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Balitbangkumham) untuk langsung membuat penelitianpenelitian maupun kajian yang diperlukan. Nah kita diajak
dari sisi penghormatan, perlindungan, pemenuhan,
pemajuan dan penegakan hak asasi manusia, Ditjen
HAM masuk. Jadi mestinya Badan Pembinaan Hukum
Nasional, Direktorat Jenderal Peraturan Perundangundangan, Balitbangkumham serta Ditjen HAM duduk
bersama bersinergi dalam penyusunan suatu Rancangan
Undang-Undang. Hal ini sudah tampak seperti contoh
keterlibatan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia ikut dalam proses
penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana. Ini membuktikan kedudukan Balitbangkumham
dan Ditjen HAM itu memang penting. Coba perhatikan,
di daerah terdapat 3000 lebih Peraturan Daerah yang
dibatalkan, patut diduga selain Peraturan Daerah tersebut
mengganggu investasi juga bertentangan dengan nilainilai hak asasi manusia.
Jadi kalau kita sudah bersinergi maka bisa
terciptanya ketertiban dalam penyusunan undangundang dan kepentingan masyarakat bisa terakomodir
dengan jelas dengan parameter indikator hak asasi
manusia dalam penyusunan peraturan perundangundangan, termasuk peraturan daerah-peraturan daerah.
Langkah strategis ke depan yang perlu
direalisasikan dan menjadi pemikiran kita bersama antara
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum
dan Hak Asasi Manusia dengan Direktur Jenderal
Hak Asasi Manusia, dan perlu duduk bersama untuk
melakukan langkah-langkah konkret di tahun 2017.
Artinya, kalau ada hasil penelitian maupun kajian, kami

yang akan mendistribusikan hasilnya. Di Ditjen HAM itu
ada Direktur instrumen Hak Asasi Manusia, unit inilah
yang akan mengimplementasikan hasil penelitian dari
Balitbangkumham.
Parameter indikator Hak Asasi Manusia yang sudah
dilakukan atau dihasilkan dari penelitian dan pengkajian
oleh Balitbangkumham, lalu nanti oleh Ditjen HAM yang
akan mendistrubiskan ke daerah untuk memberikan
panduan bagaimana Peraturan Daerah itu harus berbasis
hak asasi manusia.
Lebih jauh beliau menyampaikan peningkatan
kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia (Kanwil) untuk lebih diberdayakan. “Itulah
yang menjadi cita-cita saya dalam konteks pembicaraan
kita. Makanya, saya membayangkan inilah yang akan
mendukung kebijakan Presiden Jokowi. Peraturan
Daerah itu jangan sampai tumpang tindih maka dia akan
menjadi sesuatu yang baik dan tertib. Kantor Wilayah
kita di daerah itu pasti sibuknya luar biasa. tidak hanya
mengurus Pemasyarakatan dan Imigrasi saja”, demikian
beliau menegaskan.
“Nah! itulah saya berkeinginan juga untuk
duduk bersama dengan Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia di tahun
2017 ini, bagaimana membicarakan langkah-langkah
internalisasi hak asasi manusia ke dalam UndangUndang dengan memanfaatkan hasil penelitian dan
kajian yang dilakukan oleh Balitbangkumham yang telah
didistribusikan ke Ditjen HAM.” Beliau menyampaikan
pemikiran untuk mewujudkan sinergi dalam penataan
peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Pemikiran beliau yang visioner juga disampaikan,
“Pada prinsipnya jika hal ini terwujud maka di Kanwil itu
nanti tenaga fungsional perancang dan peneliti di daerah
akan bersinergi dan Balitbangkumham serta Ditjen
HAM eksistensinya juga diakui dalam rangka penataan
peraturan perundang-undang, termasuk Peraturan
Daerah, menjadi lebih baik dengan internalisasi paramater
indikator berbasis hak asasi manusia.”
Lagi-lagi Bapak Mualimin menekan kembali
bahwa pada akhirnya bagaimana peran Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam reformasi hukum
dengan berbasis hak asasi manusia adalah membuat
parameter indikator Hak Asasi Manusia dalam konteks
penyusunan perancangan peraturan perundangundangan dan peraturan daerah yang berbasis hak
asasi manusia. Tak terasa hampir satu jam lebih kami asik
menyimak pemikiran dan harapan dari Direktur Jenderal
Hak Asasi Manusia, diselingi diskusi timbal balik dengan
kami. Namun, waktu jua yang mengingatkan kami
untuk segera mengakhiri liputan kali ini, karena agenda
kesibukan beliau telah menanti untuk dijalankan pada
waktunya. Salam dan jabat erat dari beliau melepas kami
meninggalkan ruang kerja beliau. Kesan yang mendalam
membekas pada Tim Liputan mengingat pandangan
dan pemikiran beliau dalam upaya “Reformasi Hukum
Berbasis Hak Asasi Manusia”. Doa dan harapan dari kami
agar beliau senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan
untuk dapat mengemban amanah yang diberikan Negara
kepada beliau, Aamiin ya Robbal Alamin.
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BUAH BIBIR

APA DAN MENGAPA
LAHIRNYA DEKLARASI PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN HAM PBB

Latar Belakang

Sungguh

suatu koinsidensi pristiwa bersejarah,
saat-saat kelahiran NKRI 17 Agustus 1945
berbarengan dengan saat-saat kelahiran PBB, 24
Oktober 1945. Keduanya mempunyai subyek hukum
yang dilengkapi dengan dokumen yang menjadi
landasan masing-masing. Indonesia mempunyai
konstitusi yaitu UUD 1945, PBB mempunyai Piagam
PBB (United Nations Charter). Di samping piagam
PBB, ada pula Universal Declaration of Human Rights
sebagai landasan utama. Kelahiran Piagam PBB dan
Deklarasi Universal HAM sesungguhnya berpijak
pada kesadaran kemanusiaan atas tragedi dan
kekejaman yang terjadi selama Perang Dunia I dan
II yang telah menelan korban tidak kurang 60 juta
jiwa. Pengorbanan ini telah mendorong kesadaran
kolektif masyarakat internasional untuk menghargai
dan menghormati HAM dan sekaligus mengenal
universalitas, keutuhan dan saling ketergantungan
nilai-nilai HAM. Puncak dari kesadaran itu adalah
diadopsinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
pada Sidang Umum PBB pada tanggal 10 Desember
1948 di Paris.
Deklarasi
tersebut
telah
dipandang

Haﬁd Abbas

sebagai salah satu prestasi terbesar pertama PBB
dalam bidang HAM. Prinsip-prinsip utama yang
terkandung dalam deklarasi itu telah dijadikan
pijakan dan sumber inspirasi bagi sejumlah negara
yang baru merdeka selepas Perang Dunia II dalam
merumuskan dan merancang undang-undang dasar
dan sistem kenegaraannya. Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia sejak lahirnya telah dijadikan referensi
oleh berbagai badan kerjasama antar pemerintah
dan organisasi regional dan internasional dalam
proses penyusunan sejumlah piagam, perjanjian
dan resolusi PBB. Meski deklarasi itu tidak mengikat,
namun telah melahirkan tidak kurang 100 instrumen
hukum internasional yang secara keseluruhan telah
dijadikan rujukan baku pemajuan dan perlindungan
HAM bagi masyarakat internasional.
Di sisi lain dengan bercermin pada instrumeninstrumen HAM, PBB mempunyai cacatan panjang
betapa suram wajah abad ke 20 sebagai akibat
pertikaian kepentingan politik dan penyalahgunaan
kekuasaan. Diperkirakan terdapat 300.000-2000.000
orang dibantai oleh rezim Pol Pot Khmer Merah di
Camboja. Dilaporkan lebih 9000 orang hilang pada
masa pemerintahan militer di Argentina pada akhir
70-an. Demikian pula, selama masa pemerintahan

Penulis mengemban tugas sebagai Deputi Menteri HAM (1999 - 2000), Dirjen HAM (2000 - 2006, Kabalitbang di Kementerian Hukum dan HAM ( 2006
- 2010, dan Komisioner Komnas HAM (2012 - 2017), dan Guru Besar Tetap Universitas Negeri Jakarta hingga saat ini
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Idi Amin dari 1972-1978 di Uganda, terdapat sekitar
250.000 orang dibunuh. Sekitar 2% seluruh jumlah
penduduk El Salvador secara sistematis dihilangkan
dan dibunuh oleh penguasa selama perang saudara
yang berlangsung di negeri itu antara 1980-1992.
Demikian pula pada peristiwa G 30 S PKI di tanah
air kita yang telah menelan ratusan ribu korban
jiwa pada tahun 1966. Catatan ini tentu masih
jauh dari lengkap, karena belum termasuk tragedi
kemanusiaan di Afganistan, Bosnia, Chechnya,
Kosovo, di Iraq pada tahun 80 an dan tragedi di Iraq
dan di Afganistan dalam beberapa tahun terakhir ini,
dsb. Seorang sejarawan dunia bernama, R.J. Rummel
telah melaporkan tidak kurang 169.202.000 orang
yang telah dihilangkan atau dibunuh atau rata-rata
sebanyak 4600 orang per hari sepanjang abad 20
menjadi korban sia-sia akibat kekejaman kekuasaan.
Demikianlah lembaran-lembaran sejarah
kelam wajah abad ke-19 sebagai abad perbudakan
dan penjajahan (dark ages), abad ke-20 sebagai
abad yang diwarnai dengan berbagai kekejaman
atas kemanusiaan (crimes against humanity). Oleh
PBB potret suram abad ke-20 akan dirubah menjadi
tatanan masyarakat damai pada abad ke 21 (peace
century). Meski dekade pertama abad ke-21 akan
segera dilewati, namun kenyataan menunjukkan
bahwa ikhtiar untuk mewujudkan tatanan masyarakat
yang damai bukan tanpa halangan. Hingga saat ini,
kemelut dan tragedi berdarah di Israil-Palestina, Sri
Lanka, perang saudara di Nigeria, tragedi Iraq, dan
Afaganistan belum menunjukkan tanda-tanda akan
segera berakhir.
Atas realitas-realitas itu, pada 1-26 Maret
2010, Dewan HAM PBB bersidang untuk membahas
rancangan Deklarasi Dunia tentang Pendidikan dan
Pelatihan HAM untuk membangun kesadaran global
tentang pentingnya mewujudkan masyarakat damai
yang menjujung tinggi nilai-nilai universal hak asasi
manusia. Penyiapan deklarasi ini sesungguhnya
dilatari kekurangan-kekurangan penerapan Dekade
Pendidikan HAM Pendidikan Hak Asasi Manusia
(1995-2004) dan Program Dunia untuk Pendidikan
Hak Asasi Manusia melalui Rencana Aksi tahap
pertama (2005-2007) yang diadopsi pada tahun
2005 melalui Sidang Umum PBB dan diperpanjang
hingga 2009. Ternyata pembahasan rancangan
deklarasi ini berjalan lancar, dan akhirnya pada 19
Desember 2011, deklarasi tersebut sudah dapat
disepakati melalui Resolusi Majelis Umum PBB.
Dengan proses ini, deklarasi tersebut sudah mulai

diberlakukan sejak 16 Pebruari 2012.1
Indonesia kelihatannya sudah jauh lebih
dahulu melangkah ke arah ini. Pendidikan HAM
bahkan sudah dicanangkan pemberlakuannya
sejak pemberlakukan Rencana Aksi Nasional HAM
(RANHAM) 1998-2008 melalui Keppres 123/1998
masa pemerintahan Presiden Habibie. Salah satu
aspek penting dari pendidikan dan pelatihan
HAM adalah bagaimana mengembangkan materi
Pendidikan HAM bagi Tenaga Kependidikan yang
berkualiﬁkasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong
belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan
sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya,
serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan
pendidikan Bagi lingkungan Kementerian Agama
dikenal tenaga kependidikan lain sperti Penyuluh
Agama Islam, dan agama-agama lain.

Perlindungan HAM Dalam Perspektif
Hukum Internasional

Sejak

dua-tiga dekade terakhir ini terutama
sejak berakhirnya era perang dingin yang ditandai
dengan terjadinya disintegrasi Uni Soviet dan
rubuhnya tembok Berlin, hampir semua bangsa
di dunia, tampak semakin terbuka menyuarakan
aspirasinya bagi peningkatan harkat, martbat dan
nilai-nilai asasi kehormatan manusia (human dignity).
Pengungkapan aspirasi itu seakan tidak terbendung
dalam kehidupan masyarakat di berbagai belahan
dunia, baik di barat atau di timur, di negara kecil atau
besar, negara maju atau masih berkembang, negara
kaya ataupun miskin. Kesadaran itu tampaknya
semakin menguat oleh tekanan arus globalisasi
hak asasi manusia (HAM) yang terus berproses dari
masa ke masa untuk mewujudkan kehormatan,
kebebasan dan persamaan. Globalisasi HAM tidak
hanya mengangkat inti yang terkandung dalam
ajaran ﬁlsafat dan agama, melainkan menyatu pula
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang mengikhtiarkan peningkatan harkat,
martabat dan kehormatan manusia.
Di sisi lain, kecenderungan semakin meningkatnya saling ketergantungan antara negara
dan semakin menguatnya arus demokratisasi,
regionalisasi, dan polarisasi hubungan antar bangsa,
telah membawa perubahan amat mendasar dalam

1

Dalam berbagai kesempatan di Sidang Dewan HAM PBB, dalam
kapasitas sebagai Dirjen HAM dan Kepala Balitbang, Kementerian
Hukum dan HAM yang duduk di Delri, penulis terlibat dua-tiga ikut
merumuskan dan membahas proses lahirnya Deklarasi Pendidikan
dan Pelatihan HAM PBB ini.
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tatanan kehidupan ekonomi, sosial, politik dan
budaya masyarakat. Mobilitas penduduk dunia
tampak semakin meningkat seiring dengan semakin
meningkatnya pula arus perdagangan barang dan
jasa yang melampauhi batas-batas wilayah territorial
suatu negara. Akibatnya, fungsi-fungsi pemerintahan
suatu negara mengalami pergeseran-pergeseran
ke arah yang lebih konstruktif, fungsional dan
moderen. Demikian pula, perhatian pada persoalan
hukum internasional dan hubungan antar-negara,
antar-pemerintah terutama yang terkait dengan
upaya pemeliharaan keamanan dan perdamaian
internasional tampak semakin meningkat pula.
Hukum internasional telah bergeser dan
berkembang dari urusan negara semata (state center)
ke urusan keamanan setiap orang (human security).
Pergeseran dan perkembangan asumsi konseptual
tersebut, setiap pribadi bertanggungjawab atas
aturan-aturan hukum internasional (misalnya hukum
perang, kejahatan atas perdamaian, dan kejahatan
atas kemanusiaan) dan setiap pribadi mendapat
perlindungan atas hak asasinya. Keberadaan suatu
negara-bangsa adalah karena manusianya, bukan
sebaliknya. Manusianya adalah tujuan bukan alat
bagi kepentingan negara.
Mengingat hukum internasional telah
sedemikian berkembang dan semakin meluas
kajiannya dari sekedar tertuju pada persoalanpersoalan abstrak suatu negara ke persoalanpersoalan nyata yang dihadapi seluruh umat
manusia. Hukum internasional menuntun kita
memasuki suatu era baru, era hak asasi manusia
yang menempatkan manusia pada titik sentral
dalam hubungan antar bangsa yang terbebas
dari segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai
dengan semangat universal nilai-nilai kemanusiaan.
Era HAM menempatkan manusia pada esensi
kemanusiaannya sebagai makhluk mulia yang secara
kodrati melekat pada dirinya hak asasi universal
dan langgeng yang harus dilindungi, dihormati,
dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi
atau dirampas oleh siapapun. Era HAM dalam
dinamika interaksi manusia secara lokal, nasional
dan transnasional ditujukan pada peningkatan
harkat, martabat dan kemuliaan manusia. Karenaya
kekejaman yang dilakukan oleh Third Reich dalam
sejarah perkembangan HAM, tidak hanya telah
mengantar lahirnya pengadilan Nurembergh,
tetapi juga membawa pesan abadi bahwa HAM
dan perdamaian adalah dua sisi dari satu mata
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uang yang tidak dapat dipisahkan. Kekejaman atas
kemanusiaan yang terjadi secara meluas, jika tidak
diangkat ke permukaan, diungkapkan secara utuh,
maka tidak hanya menyebabkan jatuhnya korban
individu atau kelompok secara sia-sia, melainkan
juga akan mengancam perdamaian dan keamanan
internasional. Oleh sebab itu, Piagam PBB mengenal
presepsi martabat manusia, menyatakan secara jelas
unsur perlindungan HAM sebagai tujuan utama PBB
dan mengakui HAM sebagai kewajiban bagi semua
negara anggota PBB.
Hal ini bukan tanpa alasan karena PBB
mempunyai catatan panjang betapa besar korban
yang terjadi selama abad ke 20 sebagai akibat
pertikaian kepentingan politik dan penyalahgunaan
kekuasaan. Diperkirakan terdapat 300.000-2000.000
orang dibantai oleh rezim Pol Pot Khmer Merah di
Kamboja. Dilaporkan lebih 9000 orang hilang pada
masa pemerintahan militer di Argentina pada akhir
70-an. Demikian pula, selama masa pemerintahan
Idi Amin dari 1972-1978 di Uganda, terdapat sekitar
250.000 orang dibunuh. Ratusan ribu orang dibantai
oleh aparat keamanan di Iraq selama tahun 80-an.
Sekitar 2% seluruh jumlah penduduk El Salvador
secara sistematis dihilangkan dan dibunuh oleh
penguasa selama perang saudara yang berlangsung
di negeri itu antara 1980-1992. Demikian pula pada
peristiwa G 30 S PKI di tanah air kita yang telah
menelan ratusan ribu jiwa pada tahun 1966. Catatan
ini tentu masih jauh dari lengkap, karena belum
termasuk tragedi kemanusiaan di Bosnia, Chechnya,
Kosovo, Iraq pasca invasi pasukan AS, dsb.
Seorang sejarawan dunia bernama, R.J.
Rummel telah melaporkan tidak kurang 169.202.000
orang yang telah dihilangkan atau dibunuh oleh
penguasa selama abad ke 20 atau rata-rata sebanyak
4600 orang per hari sepanjang abad menjadi korban
sia-sia akibat kekejaman kekuasaan. Antara 19451990 saja, di antara jumlah itu terdapat 45 juta orang
yang dibunuh secara keji karena kepentingan politik
atau penyalahgunaan kekuasaan.
Demikianlah lembaran-lembaran sejarah
kelam wajah abad 20 yang diwarnai berbagai
kekejaman atas kemanusiaan (crimes against
humanity) yang hendak kita rubah menjadi tatanan
masyarakat demokratis dan damai pada abad ke 21.
Generasi kita, generasi yang hidup di penghujung
abad ke 20 dan di awal abad 21 mempunyai posisi
strategis untuk mempercepat proses masa transisi
ini. Sekarang, kita baru berada pada tahun ketiga

awal abad ini, kita akan masih menempuh perjalanan
pajang dan berliku-liku menuju masyarakat damai
dan demokratis.
Dengan kesadaran itulah, ketentuanketentuan HAM secara global yang telah dikenal
sejak lama kini terus berkembang secara pesat.
Perubahan orientasi positivist akhir abad 19 hingga
awal abad 20 telah membawa dampak perubahan
bagi tatanan hubungan internasional. HAM tidak
lagi semata-mata dipandang sebagai jurisdiksi
persoalan domestik suatu negara melainkan sudah
menjadi perhatian internasional. Keprihatinan
global tentang keamanan dan kesejahteraan
manusia telah berkembang dari HAM kelompok
tertentu ke HAM umum. Hukum internasional
telah berkembang cakupan perhatiannya bagi

perlindungan manusia – melindungi mereka dari
perlakuan yang merendahkan martabatnya baik
dari pihak asing ataupun pemerintahnya sendiri.
Hukum internasional tentang HAM melindungi
manusia sebagai manusia, tanpa memperhatikan
latar belakang status kewarganegaraannya.
Dambaan yang kuat bangsa-bangsa di dunia
bagi terwujudnya kemuliaan dan kehormatan
manusia telah terwadahi dalam korpus tertulis
hukum HAM internasional. Dengan diadopsinya
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
pada tahun 1948, yang penerapannya sejak tahun
1976 sebagaimana yang diatur dalam Kovenan
Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, beserta
optional protokolnya, Kovenan Internasional Hakhak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan bekerjanya

1.b
m

t.co

spo

log

p.b

Vol. 2 Tahun XII Desember 2016 11

hukum adat, hukum HAM internasional tampak
semakin berkembang. Hukum HAM internasional
yang bersumber dari piagam PBB tampak semakin
berkembang dan terus terpelihara oleh semakin
berkembangnya berbagai konvensi HAM baru
sebagai turunannya baik pada tataran global
ataupun regional.
Dengan memanfaatkan momentum era
HAM, PBB semakin memperkuat komitmennya
mereformasi diri menuju tatanan dunia baru,
yang terbebas dari segala bentuk kekerasan dan
penyalahgunaan kekuasaan, dan terus menerus
berupaya meningkatkan kemampuannya dalam
menyebarkan nilai-nilai universal HAM. Piagam PBB
berisi sejumlah ketentuan seperti dinyatakan pada
Pasal 1 (3), 55 dan 56 yang mengamanatkan bahwa
perlindungan HAM pada hakikatnya sama dengan
ikhtiar mewujudkan dan memelihara perdamaian
dan keamanan. Pasal 1 (3) merinci tujuan dasar
PBB “mewujudkan kerjasama internasional dalam
mengatasi masalah internasional yang terkait
dengan persoalan ekonomi, sosial, budaya atau
kemanusiaan, dan mendorong dan membantu
penghormatan pada HAM dan kebebasan asasi
bagi semua tanpa perbedaan atas dasar suku, jenis
kelamin, bahasa, atau agama” Pasal 55 menyatakan:
Dengan tujuan untuk menciptakan suasana aman
dan sejahtera yang diperlukan bagi terwujudnya
hubungan persahabatan dan perdamaian diantara
bangsa-bangsa di dunia berdasarkan penghormatan
pada prinsip-prinsip persamaan hak dan penentuan
nasib sendiri, PBB mempromosikan: standar hidup
yang tinggi, kesempatan kerja, dan kondisi kemajuan
ekonomi, pembangunan dan sosial, penyelesaian
masalah-masalah ekonomi, sosial dan budaya
internasional dan kerjasama internasional di bidang
budaya dan pendidikan, penghargaan universal dan
pemenuhan atas HAM dan kebebasan fundamental
bagi semua tanpa diskriminasi berdasarkan suku,
jenis kelamin, bahasa atau agama.
Semua Negara anggota berjanji, dengan
Pasal 56, turut serta dan melakukan kegiatan
secara bersama-sama atau terpisah dalam menjalin
kerjasama dengan PBB untuk pencapaian tujuan
yang dirumuskan dalam Pasal 55”
Meski masih terdapat penolakan atau
keraguan, pemenuhan HAM yang diatur dalam
piagam tersebut tampaknya dapat diterima (paling
tidak sejak 1970-an) sebagai hukum dalam arti
penerimaan ketentuan hukum yang jelas bagi
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negara-negara anggota. Posisi ini telah diatur secara
autoritatif oleh pengadilan international dalam
pandangan dan saran atas kasus Namibia 1971.
Preskripsi HAM secara umum dari Piagam PBB
diuraikan secara lebih terinci dalam DUHAM. Deklarasi
ini telah mendapatkan perhatian pemerintah dalam
dua hal. Pertama, telah diterima secara meluas
sebagai spesiﬁkasi autoritatif dari isi ketentuan HAM
yang diatur dalam piagam PBB. Kedua, penerapan
preskripsi itu seringkali hanya menjadi tanggung
jawab pemerintah dan penerapannya disesuaikan
dengan latar belakang sejarah dan nilai-nilai yang
berkembang di masyarakat, adat-istiadat, dsb.
Kedua Kovenan Internasional HAM dan
opsional protokol dari Kovenan hak-hak Sipil dan
Politik sesungguhnya mengikat bagi negara-negara
yang sudah meratiﬁkasinya. Selain itu, seperti
halnya DUHAM, instumen HAM internasional itu
memberikan dasar tidak hanya interpretasi autoritatif
dari pemenuhan piagam HAM tersebut melainkan
juga sebagai bagian vital dalam arus komunikasi yang
memunculkan harapan untuk memasukkan kaidah
hukum adat dalam hukum internasional. Dengan
lebih jauh menspesiﬁkasikan isi perlindungan HAM
internasional dan memberikan struktur dan prosedur
(meski dengan segala keterbatasan) untuk mengatasi
segala keterbatasan, instrumen tersebut diharapkan
memenuhi harapan penegakan dan pemenuhan
HAM. Di sisi lain, Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik,
dan Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
sebagai instrumen pokok HAM sebagaimana telah
dinyatakan dalam Piagam PBB telah dijadikan
acuan atau rujukan bagi lahirnya sejumlah konvensi
dan instrumen HAM internasional lainnya.2 Meski
dengan berbagai turunannya, lazimnya, instrumeninstrumen itu diklasiﬁkasikan dalam hak-hak sipil dan
politik, ekonomi, sosial dan budaya.3
2

3

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap
orang: (a) Untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya; (b)
Untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan
penerapannya;, (c) Untuk memperoleh manfaat dari perlindungan
atas kepentingan moral dan material yang timbul dari karya ilmiah,
sastra atau seni yang telah diciptakannya. 2. Langkah-langkah yang
harus diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai
perwujudan sepenuhnya dari hak ini, harus meliputi pula langkahlangkah yang diperlukan guna melestarikan, mengembangkan dan
menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 3. Negara Pihak
pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan yang
mutlak diperlukan untuk penelitian ilmiah dan kegiatan yang kreatif.
4. Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui manfaat yang akan
diperoleh dari pemajuan dan pengembangan
Dalam makna fungsionalnya, instrumen HAM penting ini dengan
nilai-nilai dasarnya telah dikenal secara meluas :Menghargai
(kebebasan memilih, persamaan dan pengakuan): - hak atas pengakuan
sebagai manusia di depan hukum, - hak atas kehormatan dan martabat
individu, - bebas dari perbudakan atau perendahan martabat, - bebas

Esensi Deklarasi Pendidikan dan
Pelatihan

Dengan pertibangan-pertimbangan tersebut,
terlihat bahwa Deklarasi Pendidikan dan Pelatihan
HAM PBB memuat tiga hal pokok.
Pertama, Deklarasi ini pada latar belakangnnya
memuat beberapa penekanan yang menegaskan
kembali tujuan dan prinsip Piagam PBB berkaitan
dengan pemajuan dan dukungan penghormatan
terhadap semua aspek hak asasi manusia
dan kebebasan mendasar bagi semua tanpa
membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama,
Penegasan itu mengikhtiarkan bahwa setiap
individu dan setiap bagian masyarakat akan
melaksanakan pengajaran dan pendidikan untuk
memajukan penghormatan terhadap hak asasi
manusia dan kebebasan fundamental,
Selanjutnya menegaskan kembali bahwa
setiap orang memiliki hak atas pendidikan, dan
karenanya pendidikan harus diarahkan pada
pengembangan kepribadian manusia seutuhnya
dan makna kehormatannya, memungkinkan semua
orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu
tatanan masyarakat yang bebas dan memajukan
pemahaman, toleransi dan persahabatan di antara
semua bangsa dan semua ras, etnis atau kelompok
agama, dan selanjutnya memajukan kegiatan PBB
bagi pemeliharaan perdamaian, keamanan dan
pemajuan pembangunan dan hak asasi manusia,
Penekanan itu kembali merujuk bahwa
Negaralah yang berkewajiban, sebagaimana diatur
dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,
Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya4 dan instrumen-instrumen hak
asasi manusia yang lain, untuk memastikan bahwa
pendidikan dimaksudkan untuk memperkuat
penghormatan terhadap hak asasi manusia dan
kebebasan fundamental, dan mengakui pentingnya
pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia dalam
memberikan kontribusi bagi terwujudnya pemajuan
dan perlindungan secara efektif pada semua aspek
hak asasi manusia,
Deklarasi ini juga menegaskan kembali
kesepakatan dari Konferensi Dunia tentang Hak
Asasi Manusia, yang diselenggarakan di Wina pada
1993, agar semua negara dan institusi memasukkan
hak asasi manusia, hukum humaniter, demokrasi dan
dari kerja paksa, - bebas dari diskriminasi berdasarkan ras, jenis
kelamin, agama, bahasa, pendapat dan status kelahiraN, -hak yang
sama atas perlindungan hukum, - hak terhadap kerahasiaan, - hak atas
kehormatan pribadi dan reputasi.

kepastian hukum dalam semua kurikulum lembaga
pendidikan yang menegaskan bahwa pendidikan
hak asasi manusia harus mencakup perdamaian,
demokrasi, pembangunan, dan keadilan sosial,
sebagaimana yang diatur dalam instrument regional
dan internasional hak asasi manusia, dalam rangka
mencapai pemahaman dan kesadaran yang sama
dengan pandangan untuk memperkuat komitmen
universal terhadap hak asasi manusia,
Selanjutnya, hasil KTT Dunia 2005, di mana
Kepala Negara dan Pemerintah mendukung
pemajuan pendidikan dan pembelajaran hak asasi
manusia di semua jenjang pendidikan, termasuk
melalui pelaksanaan Program Dunia untuk
Pendidikan Hak Asasi Manusia dan mendorong
semua negara untuk mengembangkan inisiatif
dalam hal tersebut,
Kedua, Deklarasi ini memberi pembatasan dan
prinsip-prinsip penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan HAM yang antara lain menyebutkan bahwa:
(1) Setiap orang memiliki hak untuk mengetahui,
mencari dan menerima informasi tentang semua
aspek hak asasi manusia dan kebebasan fundamental
dan harus memiliki akses mendapatkan pendidikan
dan pelatihan hak asasi manusia, (2) Pendidikan
dan pelatihan hak asasi manusia sangat penting
bagi pemajuan penghormatan universal dan
kepedulian pada semua aspek hak asasi manusia
dan kebebasan dasar bagi semua, yang sesuai
dengan prinsip-prinsip kesatupaduan, universalitas,
dan saling ketergantungan hak asasi manusia, dan
(3) Keterpenuhan yang efektif dari semua aspek
hak asasi manusia, khususnya hak atas pendidikan
dan akses terhadap informasi, memungkinkan
akses terhadap pendidikan dan pelatihan hak asasi
manusia.
Selanjutnya, disebutkan pula bahwa: (1)
Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia
mencakup semua aktivitas pendidikan dan pelatihan,
informasi, peningkatan kesadaran dan kegiatan
belajar yang bertujuan memajukan penghormatan
dan kepedulian universal terhadap semua aspek
hak asasi manusia dan kebebasan fundamental
sehingga dengan demikian berkontribusi, antara
lain, bagi pencegahan pelanggaran dan penodaan
hak asasi manusia dengan membekali mereka
pengetahuan, keterampilan dan pemahaman
dan pengembangan sikap dan perilaku, untuk
memberdayakan dirinya berkontribusi terhadap
pemajuan dan pembangunan budaya universal
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hak asasi manusia, (2) Pendidikan dan pelatihan
hak asasi manusia meliputi: (a) Pendidikan tentang
hak asasi manusia, yang mencakup pembekalan
pengetahuan dan pemahaman norma-norma dan
prinsip-prinsip hak asasi manusia, nilai-nilai yang
mendukung dan mekanisme perlindungannya;
(b) Pendidikan melalui hak asasi manusia, yang
mencakup pembelajaran dan pengajaran dengan
cara yang menghormati hak-hak baik bagi pendidik
maupun bagi peserta didik; (c) Pendidikan hak asasi
manusia, yang mencakup pemberdayaan seseorang
agar dapat melaksanakan dan menghargai hakhaknya dan untuk menghormati dan menjunjung
tinggi hak-hak orang lain.
Selanjutnya disebutkan pula bahwa (1)
Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia
adalah proses yang berlangsung seumur hidup
yang menyangkut segala usia, (2) Pendidikan dan
pelatihan hak asasi manusia menyangkut semua
lapisan masyarakat, di semua jenjang pendidikan
termasuk prasekolah, sekolah dasar, menengah dan
pendidikan tinggi, dengan mempertimbangkan
kebebasan akademik yang berlaku, dan semua
bentuk pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran,
baik negeri maupun swasta, formal, informal atau
non-formal. Hal ini meliputi, antara lain, pelatihan
kejuruan, khususnya pelatihan pelatih, guru
dan pejabat Negara, pendidikan berkelanjutan,
pendidikan umum, dan informasi publik dan
kegiatan penyadaran, (3) Pendidikan dan pelatihan
hak asasi manusia harus menggunakan bahasa dan
metode yang sesuai dengan kelompok sasaran,
dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus dan
keadaan mereka.
Hal penting lainnya, Deklarasi ini menjelaskan
pula bahwa pendidikan dan pelatihan hak asasi
manusia harus didasarkan pada prinsip-prinsip
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan
perjanjian dan instrument yang terkait, dengan
memperhatikan: (a) Peningkatan kesadaran,
pemahaman dan penerimaan standar dan
prinsip-prinsip hak asasi manusia universal, serta
jaminan pada tingkat internasional, regional, dan
nasional bagi perlindungan hak asasi manusia dan
kebebasan fundamental; (b) Mengembangkan
budaya hak asasi manusia universal, di mana semua
orang menyadari hak- hak mereka sendiri dan
tanggung jawabnya sehubungan dengan hak-hak
orang lain, dan memajukan perkembangan individu
sebagai warga yang bertanggung jawab dari suatu
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masyarakat yang bebas, damai, pluralis dan inklusif;
(c) Mengupayakan terwujudnya secara efektif semua
aspek hak asasi manusia dan memajukan toleransi,
non-diskriminasi dan kesetaraan;
(d) Memastikan kesempatan yang sama bagi
semua melalui akses terhadap mutu pendidikan dan
pelatihan hak asasi manusia, tanpa diskriminasi; dan
(e) Berkontribusi terhadap pencegahan pelanggaran
dan penodaan hak asasi manusia untuk memerangi
dan memberantas segala bentuk diskriminasi,
rasisme, stereotip dan hasutan kebencian, dan sikap
berbahaya dan prasangka buruk yang mendasarinya.
Ketiga, Deklarasi ini juga memandatkan
kepada PBB dan organisasi-organisasi internasional
dan regional harus membekali pendidikan dan
pelatihan hak asasi manusia bagi personil sipil
dan bagi personel militer dan polisi mereka yang
bertugas di bawah mandatnya.
Selanjutnya, dimandatkan pula, kerjasama
internasional pada semua level harus mendukung
dan memperkuat upaya nasional, termasuk,
di mana dimungkikan di tingkat lokal, untuk
mengimplementasikan pendidikan dan pelatihan
hak asasi manusia. Dan, upaya komplementer dan
terkoordinasi di tingkat internasional, regional,
nasional dan tingkat lokal dapat berkontribusi
bagi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan hak
asasi manusia yang lebih efektif. Juga, pendanaan
sukarela untuk proyek-proyek dan inisiatif-inisiatif di
bidang pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia
harus didorong.
Pada bagian terakhir, Deklarasi ini mendorong
Negara untuk terus mengambil upaya-upaya yang
tepat untuk menjamin pelaksanaan yang efektif
dan menindaklanjuti kehadiran Deklarasi ini dan
menyediakan sumber-sumber yang diperlukan bagi
pelaksanaannya.

Penutup

Akhirnya, semoga dengan kehadiran Deklarasi
Pendidikan dan Pelatihan HAM ini, sesuai dengan
ikhtiar dan misi PBB untuk mewujudkan tatanan
perdamaian dunia. Indonesia, sesuai dengan
semangat proklamasinya dapat menjadi pioner
dalam penerapan Deklarasi ini. Sejak proklamasi,
Indonesia sudah mendeklarasikan semangat
deklarasi PBB ini yang hendak melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.

OPINI

Gambar: freeimages.com

Lanjut Usia:
antara ANUGERAH dan TANTANGAN

Menuju Negeri Lansia

Penuaan penduduk kini sudah menjadi isu dunia.

Penuaan merupakan suatu proses alamiah dalam
hidup ini, tidak mungkin ditolak ataupun ditunda.
Penuaan akan diikuti pula dengan penurunan fungsifungsi tubuh yang tentunya membuat penduduk
usia tua berkurang produktivitasnya. Di negaranegara sedang berkembang, isu ini memang belum
terlalu banyak dibahas seperti di negara-negara
maju. Namun tidak berarti bahwa isu ini tidak
penting untuk segera mulai dibicarakan, karena
isu ini berkaitan erat dengan berbagai isu sosial,
ekonomi, dan politik yang menentukan keberhasilan
pembangunan nasional. Apalagi melihat fakta,
bahwa proporsi penduduk yang memasuki lanjut
usia semakin lama semakin signiﬁkan jumlahnya di
banyak negara termasuk Indonesia.
Dalam konteks Indonesia, deﬁnisi lanjut usia
(Lansia) harus mengacu pada UU No.13 Tahun
1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang
menyebutkan bahwa Lansia adalah seseorang yang
telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke
atas. Deﬁnisi tersebut ternyata sama dengan yang
dikemukakan oleh United Nations, bahwa untuk
negara berkembang seseorang dikatakan
Lansia apabila sudah 60 tahun atau lebih
(WHO, 2016 dan United Nations Population
Funds – UNFPA dan HelpAge International,
2012). Namun demikian, beberapa negara
maju menggunakan batasan 65 tahun ke atas

dan ILO (International Labour Organization) juga
memakai usia 65 tahun ke atas untuk menghitung
angka ketergantungan dan bonus demograﬁ.
Beberapa negara di Asia kini tercatat sebagai suatu
wilayah dengan penuaan penduduk yang paling
cepat, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura
adalah contoh negara yang mempunyai persentasi
penduduk Lansia cukup tinggi. Di Jepang, penduduk
Lansia sudah mencapai lebih dari 30 % dari jumlah
penduduknya, di Korea Selatan 12,7 % dan di
Singapura 9 %.
Fenomena struktur penduduk yang menua
secara langsung berkaitan dengan semakin
menurunnya fertilitas dan mortalitas yang berdampak
juga terhadap meningkatnya angka harapan hidup
masyarakat. Angka harapan hidup yang meningkat
memungkinkan penduduk untuk hidup lebih lama
namun dengan berbagai kemungkinan munculnya
masalah kesehatan. Usia Harapan Hidup (UHH)
merupakan instrumen untuk mengevaluasi kinerja
pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan
penduduk pada umumnya, dan meningkatkan
derajat kesehatan pada khususnya. UHH di
Indonesia pada periode 1995-2000 adalah 66 tahun,
naik menjadi 68 tahun, 69 tahun, dan 70 tahun pada
masing-masing periode 2000-2005, 2005-2010, dan
2011-2015. UHH Indonesia ternyata masih rendah jika
dibandingkan dengan Jepang, Malaysia, dan Korea
Selatan. Dalam angka absolutnya, jumlah penduduk
Lansia di Indonesia amat besar. Pada tahun 2010,
jumlahnya mencapai angka 18 juta jiwa atau sebesar
7,58 % dari total jumlah penduduk Indonesia dan
keadaan ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah
tergolong Negara yang memasuki era penduduk
struktur tua (aging structured population) karena
jumlah penduduk yang berusia 60 tahun ke atas
melebihi angka 7 %. Jumlah ini akan mencapai
sekitar 30 juta jiwa pada tahun 2025, suatu
kenaikan hampir 50 % hanya dalam jangka
waktu satu setengah dasawarsa. Bahkan
sampai tahun 2030, jumlah penduduk Lansia
di Indonesia akan menembus angka sekitar
40 juta jiwa. Apakah Indonesia sudah siap
 untuk menghadapi keadaan seperti itu?

Adhi Santika
Yayasan
y
Swastisvarna
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Transisi demograﬁ yang terjadi di Indonesia
terbukti telah mengakibatkan terjadinya pergeseran
struktur umur penduduk. Berdasarkan data Susenas
2014, jumlah Lansia di Indonesia mencapai 20,24
juta jiwa atau setara dengan 8,03 % dari seluruh
penduduk Indonesia tahun 2014. Jumlah Lansia
perempuan lebih banyak daripada laki-laki, yaitu
10,77 juta berbanding 9,47 juta. Pada umumnya
Lansia memiliki pendidikan rendah, yaitu 56,85 %
penduduk Lansia tidak memiliki ijazah pendidikan
apapun, sementara itu yang memiliki ijazah SD/
sederajat sebanyak 25,68 %. Dari segi kegiatan
ekonomi Lansia, data Sakernas 2014 memperlihatkan
bahwa sebesar 47,48 % Lansia masih bekerja
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Proporsi
Lansia laki-laki yang bekerja (63,81 %) lebih besar
daripada Lansia perempuan (32,88 %). Sementara
itu, proporsi Lansia bekerja di perdesaan (54,84 %)
lebih besar daripada perkotaan (38,90 %). Sebagian
besar Lansia bekerja pada sektor pertanian (59,95
%), diikuti sektor perdagangan (18,58 %), jasa (8,20
%), industri (6,95 %), dan sektor lainnya (6,31 %).
Gambaran di atas adalah hanya merupakan
sebagian dari sekumpulan karakteristik Lansia di
Indonesia, karena pada kenyataannya masih banyak
lagi karakteristik yang perlu diketahui dan dimengerti,
antara lain: sumber pendapatan, aktivitas seharihari, keluhan kesehatan, dan disabilitas (dalam hal
melihat, mendengar, berjalan, menggerakan bagian
tubuh, mengingat atau berkonsentrasi, perilaku
atau emosional, berkomunikasi, mengurus diri
sendiri). Berbagai karakteristik yang dimiliki Lansia
di Indonesia secara umum akan dihadapkan pada
lima masalah mendasar, yaitu: (1) Kualitas kesehatan
menurun, (2) Keuangan semakin berkurang, (3)
Masih terpaksa bekerja, (4) Perubahan sosio-kultural
(aktualisasi diri dan beban keluarga), dan (5) Kualitas
lingkungan dan sarana atau prasarana (termasuk
lingkungan ramah Lansia).

Dikotomi Lansia sebagai Obyek dan
Subyek

Penuaan

akan diikuti dengan penurunan
fungsi tubuh yang tentunya membuat penduduk
Lansia berkurang produktivitasnya. Stigma yang
berkembang menggambarkan bahwa Lansia identik
dengan sakit-sakitan, bergantung pada orang lain,
serta tidak mampu lagi melakukan aktivitas apapun.
Dengan demikian, secara umum Lansia masih
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dipandang sebagai beban masyarakat. Lansia harus
diposisikan juga sebagai subyek pembangunan,
bukan hanya sebagai obyek pembangunan yang
selama ini terjadi.
Perubahan persepsi pemerintah, keluarga,
dan masyarakat terhadap eksistensi Lansia perlu
segera diubah dari memposisikan Lansia sebagai
obyek pembangunan nasional menjadi Lansia
sebagai subyek pembangunan nasional, karena
pada dasarnya Lansia di Indonesia yang semakin
banyak jumlahnya masih memiliki potensi untuk
diberdayakan sesuai dengan kompetensi dan
kapabilitas yang dimilikinya. Paradigma yang
mengatakan bahwa Lansia “sudah habis dan tidak
berguna” lagi harus segera diubah.
Patut diingat, bahwa jumlah Lansia di
Indonesia yang tergolong Lansia potensial ternyata
jumlahnya lebih banyak daripada jumlah Lansia yang
miskin dan terlantar. Oleh karena itu, Lansia sudah
seharusnya dipandang sebagai aset pembangunan
yang tetap dapat memberikan kontribusinya
kepada Negara melalui sumbangan pemikiran
dan karyanya serta menjadi pembimbing langkah
generasi penerus bangsa selanjutnya. Banyak
contoh keberhasilan Lansia yang masih berperan
sebagai subyek pembangunan di Indonesia, mulai
dari tingkat nasional sampai tingkat lokal atau desa.
Semangat hidup yang dimiliki bapak BJ.Habibie,
bapak Emil Salim, ibu Mooryati Soedibyo, ibu Titiek
Puspa dan tokoh nasional atau perseorangan lainnya
adalah contoh keberhasilan Lansia yang masih mau
dan mampu berperan. Dalam hubungan ini, sudah
dapat dipastikan masih banyak lagi Lansia yang
patut dijadikan contoh keberhasilan sesuai dengan
bidang kehidupan atau profesinya masing-masing
seperti dalam bidang mental spiritual, pendidikan,
keterampilan, dan kesehatan. Secara kelompok atau
kelembagaan, keberadaan silver college merupakan
satu alternatif forum atau wadah untuk Lansia
yang ingin mengaktualisasikan dirinya baik untuk
kehidupan pra-Lansia maupun Lansia.

Perubahan Sikap dari Pelayanan ke
Pemenuhan Hak dan Pemberdayaan

Dalam

perspektif lainnya, Lansia memiliki hak
dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia
seperti halnya penduduk pada jenjang usia lainnya.
Lansia memiliki kesempatan yang sama untuk
tetap produktif dan aktif berkontribusi dalam

pembangunan. Dalam hubungan ini, perubahan
pendekatan pelayanan (service-based approach)
menjadi pendekatan hak (right-based approach)
sangat diperlukan untuk memastikan Lansia
dapat menjalankan kewajibannya dan menerima
dengan baik haknya sebagai warga negara. Upaya
perlindungan hak Lansia juga telah didorong untuk
diintegrasikan dalam upaya implementasi sejumlah
instrumen HAM internasional seperti ICESCR dan
CEDAW. Komite ICESCR telah mengeluarkan General
Comment No.6 mengenai hak ekonomi, sosial, dan
budaya kelompok Lansia, dan Komite CEDAW juga
telah mengeluarkan General Recommendation No.7
mengenai Lansia perempuan..
Feminisasi Lansia di Indonesia perlu dicermati
lebih seksama mengingat Lansia perempuan
hidupnya lebih lama daripada Lansia laki-laki. Pada
tahun 2015 sisa hidup Lansia perempuan berusia 60
tahun masih sekitar 18 tahun lagi, sedangkan Lansia
laki-laki tinggal 15,5 tahun. Sisa hidup ini diperkirakan
akan makin lama seiring dengan meningkatnya
UUH penduduk Indonesia. Lansia perempuan di
Indonesia berpotensi mengalami diskrimansi ganda,
baik karena statusnya sebagai perempuan maupun
karena sebagai penduduk yang usianya sudah lanjut.
Sebagai perempuan, diskriminasi yang disebabkan
oleh struktur sosial budaya masyarakat sebenarnya
sudah terjadi sejak usia muda, bahkan sejak masih
bayi maupun anak-anak. Hal ini dapat dilihat pada
kesenjangan di berbagai sektor pembangunan,
antara lain: (1) Pemahaman masyarakat terhadap
konsep kesetaraan dan keadilan gender masih
rendah, (2) Diskriminasi sering terjadi karena Lansia
perempuan dianggap sudah tidak berguna lagi bagi
masyarakat, (3) Penduduk perempuan usia 10 tahun
ke atas yang tidak pernah sekolah jumlahnya dua
kali lipat daripada laki-laki, (4) Tindak kekerasan
terhadap perempuan masih relatif tinggi, dan (5)
Masih banyak hukum dan peraturan yang bias
gender dan mendiskriminasikan perempuan.
Secara normatif harus diakui bahwa
pemerintah telah menunjukan kesungguhan dalam
menangani fenomena penuaan penduduk. Pada
tahun 1998, pemerintah telah memberlakukan UU
No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut
Usia dan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia yang keduanya merupakan landasan yuridis
kuat dalam upaya peningkatan kesejahteraan Lansia
di Indonesia. Namun UU No.13 Tahun 1998 ternyata

sudah tidak sesuai lagi dengan konteks kekinian
Indonesia apalagi dalam upaya mengantisipasi
kondisi penduduk Lansia di waktu mendatang.
Hal ini ternyata sudah membangkitkan semangat
beberapa Kementerian dan Lembaga serta berbagai
elemen masyarakat yang peduli Lansia untuk segera
melakukan revisi Undang-undang tersebut.
Landasan yuridis tentunya perlu dilengkapi
dengan landasan empiris agar dapat disusun berbagai
langkah yang lebih baik dalam penanganan Lansia
di waktu mendatang. Bukti empiris menggambarkan
telah dan sedang dilakukan berbagai kegiatan atau
program pemerintah dalam menangani masalah
Lansia, seperti: perawatan Lansia di rumah (home
care), pelayan perawatan harian (day care), Asistensi
Sosial Lanjut Usia Telantar (ASLUT), pelayanan
sosial dalam situasi darurat, Pemantapan praLansia, program Usaha Ekonomi Produktif (UEP),
Bantuan Sosial kepada Lembaga Kesejahteraan
Sosial (LKS) atau Panti Sosial, dan Bedah Rumah
Lansia. Semua kegiatan tersebut sudah waktunya
dievaluasi secara obyektif terutama dampaknya
terhadap kesejahteraan Lansia dan peran sentral
dari pendamping bagi Lansia (care giver).

Strategi Nasional Kelanjutusiaan 20152019 sebagai Alternatif

Proses

penuaan penduduk telah menjadi
isu yang penting di berbagai Negara di dunia. Isu
penuaan penduduk mendorong negara-negara
di dunia untuk menentukan sikap bersama melalui
berbagai komitmen atau kesepakatan internasional.
Berikut ini adalah beberapa komitmen internasional
dalam isu kelanjutusiaan yang telah disusun dan
melandasi penyusunan program pemerintah di
banyak negara di dunia, antara lain: International
Plan of Action on Ageing (Vienna Plan) dengan
Resolusi No.37/51 Tahun 1982, United Nations
Principles for Older Persons dengan Resolusi
No.46/91, United Nations Resolution No.045/206
Tahun 1991 ditetapkan 1 Oktober 1992 sebagai
The International Day for the Elderly, Yogyakarta
Declaration on Ageing and Health, tanggal 4
September 2012 yang menetapkan pedoman,
prinsip, dan arah kebijakan tentang Healthy Ageing
Strategy 2013-2018.
Dari berbagai kesepakatan internasional,
Madrid International Plan of Action on Ageing
(2002) merupakan kesepakatan yang menjadi salah
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satu landasan dalam penyusunan rencana aksi
di bidang kelanjutusiaan di Indonesia. Deklarasi
Madrid tersebut berpijak pada tiga pilar, yaitu:
partisipasi, kesejahteraan sosial dan kesehatan, serta
lingkungan yang ramah Lansia. Strategi Nasional
Kelanjutusiaan memiliki visi “Terwujudnya Kehidupan
Lanjut Usia yang sehat, aktif, produktif, dan mandiri
tahun 2025”. Strategi Nasional Kelanjutusiaan 20152019 merupakan satu dokumen perencanaan yang
diperlukan dalam menghadapi berbagai masalah
kelanjutusiaan di Indonesia serta merumuskan dan
menetapkan berbagai alternatif solusinya. Fokus
kebijakan kelanjutusiaan memiliki cakupan yang
luas, mulai dari proses menuju Lansia hingga fase
Lansia itu sendiri. Pendekatan siklus hidup (life cycle
approach) yang menggambarkan keberadaan,
karakteristik, dan kebutuhan manusia sejak lahir
hingga akhir hayat dibutuhkan dalam penyusunan
kebijakan kelanjutusiaan di Indonesia.
Strategi Nasional Kelanjutusiaan 20152019 pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan
Lansia Indonesia sejahtera melalui empat strategi,
yaitu: (1) Penguatan Institusi Pelaksana Strategi
Kelanjutusiaan, mencakup upaya penguatan dan
pembentukan kelembagaan di tingkat nasional,
provinsi, kabupaten/kota, sampai dengan kecamatan
dan desa, serta kerjasama antar pemerintah
dengan masyarakat dan kerjasama internasional,
(2) Peningkatan Perlindungan Sosial, Jaminan
Pendapatan, dan Kapasitas Individu, mencakup dana
pensiun, jaminan/asuransi sosial bagi Lansia, tingkat
kemiskinan Lansia, dukungan ekonomi keluarga
dan komunitas bagi Lansia, pendapatan perkapita,
serta akses terhadap pekerjaan dan pendidikan
berkelanjutan, (3) Peningkatan Kualitas Kesehatan,
mencakup usia harapan hidup pada usia 60 tahun,
kondisi kesehatan, lingkungan sehat, dan kesehatan
psikologis, dan (4) Perlindungan, Pemenuhan, dan
Penghormatan terhadap Hak Lanjut Usia, mencakup
aktualisasi hak dan kewajiban.
Upaya yang paling utama untuk dilakukan
dari keempat strategi tersebut di atas adalah peran
kelembagaan atau institusi yang berperan dalam
masalah kelanjutusiaan di Indonesia. Peran yang
dimilikinya sangat penting karena akan melandasi tiga
strategi nasional lainnya. Dalam upaya pembentukan
dan penguatan lembaga pemerintah dan masyarakat
yang menangani masalah kelanjutusiaan baik
ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan
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dan desa, maka kegiatan prioritas perlu difokuskan
pada: (1) Pendidikan dan pelatihan kesadaran warga
negara tentang arti pentingnya kelanjutusiaan, (2)
Peningkatan pemahaman dan kesadaran aparatur
pemerintah, (3) Penguatan dukungan keluarga dan
masyarakat, (4) Partisipasi sosial, (5) Pengikutsertaan
potensi dan sumber-sumber yang ada di masyarakat/
Civil Society Organisation (CSO) khususnya Older
Person’s Association (OPAs), dan (6) Asesibilitas
terhadap pelayanan publik.

Penutup

Perubahan

cara pandang ke arah yang benar
terhadap Lansia memerlukan upaya nyata yang tepat,
cepat, efektif dan eﬁsien. Salah uapaya strategis
yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan
kesejahteraan Lansia dan memersiapkan generasi
pra-Lansia menjadi Lansia yang lebih baik adalah
pengarusutamaan (mainstreaming) tentang Lansia
dan Kelanjutusiaan pada setiap sektor pembangunan
yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah dengan
mengedepankan
kegiatan
lintas
esktoral.
Pengarusutamaan ini pada dasarnya perlu melibatkan
keluarga dan masyarakat (lintas generasi) sejak tahap
perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan dan
evaluasinya. Pengarusutamaan hanya mungkin dapat
dilaksanakan optimal apabila selalu melibatkan dan
memberdayakan unsur organisasi kemasyarakatan
Lansia yang sudah ada dengan dilandasi oleh asas
non-diskriminatif, partisipatif dan inklusif.
Pengarusutamaan perlu dilakukan melalui
kegiatan sosialisasi, diseminasi, pendidikan dan
pelatihan tentang Lansia dan kelanjutusiaan secara
sistematis, terstruktur dan berkesinambungan dengan
tetap mengedepankan nilai-nilai lokal kearifan lokal
dan nilai kebangsaan. Perubahan persepsi setiap
warga negara terhadap Lansia, keiikutsertaan lintas
generasi, dan upaya pengarusutamaan isu Lansia
dan Kelanjutusiaan perlu dukungan nyata dari
Pemerintah, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/
kota), sektor usaha dan komitmen lembaga legislatif
berupa penyusunan berbagai peraturan perundangundangan termasuk Peraturan Daerah yang
berperspektif Lansia. Hal ini merupakan satu syarat
keharusan (a necessary condition) untuk menjamin
terwujudnya Lansia Indonesia yang sehat, bahagia,
aktif, profduktif, dan mandiri. Semoga.

OPINI

Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia
Dalam Hukum Pelaksanaan
Pidana Berdasarkan Sistem
Pemasyarakatan
Suatu kajian tentang pentingnya muatan HAM dalam Rancangan
Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan

Latar Belakang

Hak

Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak
yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia
sebagai makhluk Tuhan Yang maha Esa dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi
dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan
harkat dan martabat manusia 1). Antara HAM dan
hukum tidak bisa dipisahkan, dimana terdapat hukum
kongkrit yang ditegakan secara obyektif dan konsisten,
maka disitu HAM merasa terlindungi. HAM merupakan
usaha untuk menterjemahkan keyakinan-keyakinan
tentang martabat manusia ke dalam bahasa hukum
yang kongkrit dengan tujuan agar hak itu sepenuhnya
dapat dipaksakan dalam pelaksanaannya di pengadilan
2).
Sistem pemberian sanksi pidana dalam
penegakan hukum, secara fungsional ditunjang oleh tiga
undang-undang, yakni KUHP sebagai hukum materiel,
KUHAP sebagai hukum formal dan UU Pemasyarakatan
sebagai hukum pelaksanaan pidana 3). Setoap orang,
tanpa kecuali, memiliki hak untuk bebas dan tidak
ditahan secara sewenang-wenang. Kedua hal tersebut
merupakan HAM. Oleh karena itu, tindakan menahan
sesorang - apapun kewarganegaraannya, jenis
kelaminnya, agamanya, rasnya dan sebagainyatanpa memperhatikan hukum yang berlaku
merupakan bentuk perampasan terhadap
kebebasan seseorang yang kemudian akan
bermuara pada pelanggaran terhadap HAM.

Sebaliknya penahanan/pemenjaraan yang sesuai
dengan ketentuan yang berlaku merupakan salah satu
cara yang sah (legitimate) dalam rangka penegakan
hukum 4) Terkait dengan hal tersebut, dalam konteks
Indonesia, pelaksanaannya harus berdasarkan
nilai-nilai HAM yang tercantum dalam UUD 1945,
yang antara lain dinyatakan bahwa perlindungan,
pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah
tanggungjawab negara, terutama Pemerintah (psl 28
i).
Pentingnya perlindungan HAM dalam perlakuan
terhadap pelanggar hukum tidak dapat disangsikan
lagi. Karena dilihat dari sejarahnya, pemahaman
tersebut tidak terlepas dari kesadaran manusia setelah
melihat bagaimana kekuasaan para Raja di Inggris
telah memperlakukan para pelanggar hukumnya
secara kejam di luar batas-batas kemanusian. Keadaan
ini memunculkan apa yang disebut dengan pernyataan
Habeas Corpus (1679), suatu dokumen keberadaban
hukum bersejarah yang menetapkan bahwa orang
yang ditahan harus dihadapkan dalam waktu tiga hari
kepada seorang hakim dan diberitahu atas tuduhan
apa ia ditahan. Pernyataan ini menjadi dasar prinsip
hukum bahwa orang hanya boleh ditahan atas perintah
hakim 5).. Jauh sebelumnya, yaitu pada tahun 622, di
Madinah dengan kepemimpinan Nabi Muhammad
SAW telah membentuk Piagam Madinah
(sejarawan Montgomery Watt menyebutnya
The Constitution of Madina) yang isinya
antara lain; setiap warga Negara mempunyai
kedudukan yang sama di hadapan hukum. Semua
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orang tidak boleh diperlakukan secara buruk. Bahwa
yang lemah harus dilindungi dan dibantu 6).
Keasadaran akan pentingnya nilai-nilai HAM
dalam memperlakukan para pelanggar hukum di suatu
Negara demikian berkembangnya sehingga Winston
Churchill (1912) pernah menyatakan bahwa: ”sikap dan
suasana hati suatu bangsa terhadap kejahatan dan
pelanggar hukumnya adalah suatu test yang sahih
untuk mengukur tinggi rendahnya peradaban bangsa
itu”.
Tulisan ini, selanjutnya akan mengelaborasi
mengapa nilai-nilai HAM sangat penting untuk
dijadikan dasar dalam memperlakukan pelanggar
hukum?
Dan
bagaimana
wujud
pemajuan,
perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM
dalam memperlakukan pelanggar hukum tersebut
terkait dengan proses penyusunan perubahan RUU
Pemasyarakatan?

Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya
dengan Pemenjaraan

Dalam

Panduan Internasional Mengenai Praktek
Pemenjaraan (Pemasyarakatan) Yang Baik dinyatakan
bahwa: ”ketika perampasan kebebasan terjadi, maka
akan ada resiko pelanggaran HAM. Hak dasarlah
yang tidak bisa dirampas dari kebebasan kecuali
melalui proses hukum. Dalam prakteknya, perampasan
kebebasan (pemenjaraan) seringkali terjadi di luar
hukum; orang yang berada di dalam Lapas/Rutan
diperlakukan tanpa mempedulikan prosedur dan
perlindungan hukum yang layak 6).
Untuk itulah, sejak tahun 1945 atau tepatnya
setelah perang kemerdekaan dunia kedua, perlakuan
terhadap narapidana mendapat perhatian khusus dari
kalangan dunia internasional, karena dalam perlakuan
tersebut berlandaskan pada perikemanusiaan hingga
tercipta “Standard Minimum Rules for the Treatment
of Prisoners“ (Aturan Standar Minimum tentang
Perlakuan Pelanggar Hukum yang ditempatkan di
Lapas, selanjutnya disingkat SMR). Aturan ini ditetapkan
oleh Konggres Pertama Perserikatan Bangsa-Bangsa
tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan bagi
Pelanggaran Hukum (The Prevention of Crime and
The Treatment of Prisoners), yang diselenggarakan
di Jenewa pada tahun 1955, dihadiri oleh 500 orang
perwakilan dari 61 negara. Disetujui oleh Dewan
Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa
melalui resolusi 663 C (XXIV) tanggal 31 juli 1957
dan 2976 (LXII) tanggal 31 Mei 1977. Rules ini, telah
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memasukan semangat perikemanusiaan dari Universal
Declaration of Human Right (DUHAM) ke dalam sistem
pembinaan narapidana tanpa mengurangi tuntutan
akan keselamatan masyarakat umum atau keamanan
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 7).
Kemudian pada tanggal 6 s/d 16 Agustus tahun
1968, dengan tujuan untuk menyelidiki pengaruhpengaruh pokok yang dapat memperluas kemungkinan
pelaksanaan Rules ini dan untuk menemukan
hambatan-hambatan penting yang menghalangi
pengetrapannya, PBB menyelenggarakan konperensi
para ahli Kepenjaraan di Genewa (Swiss). Kemudian
resume hasil pengalaman kepenjaraan tersebut disusun
oleh Sekretariat PBB dan diberi judul Implentation of
SMR (Catatan ; Delegasi Indonesia diwakili oleh A.
Koesnoen SH sebagai Ketua Delegasi dengan anggota
Prof R Soebijono SH dan Paul Mudigdo SH) 8).
Sumber utama yang menyebabkan adanya
gejala baru dalam bidang treatment of prisoner ini
adalah karena pada perang dunia ke dua tersebut
menyebabkan banyak sekali ahli-ahli, baik muda
maupun yang tua, masuk dinas milisi dan tidak sedikit
pula diantara mereka, yang berstatus mliter maupun
non militer mengalami penahanan dimasa perang itu.
Perang total yang berkecamuk diseluruh bagian didunia
ini, yang memasukkan pula penguasa dari negara
yang memiliki jajahan yang berkompromis dengan
penduduk dari daerah yang dijajahnya, membangun
kembali kesadaran kemanusiaan yang hakiki,
kesadaran manusia yang ﬁtrah, baik kepada penguasa
penjajah yang negara sendidri diduduki oleh musuh,
maupun pada bangsa yang dijajah, yang selalu berada
dalam ketidak pastian dalam sekuritinya, dan serentak
bangun menuntut kembali hak kemanusiaannya yang
ﬁtrah itu 8).
Seperti diketahui, pada jaman dulu politik
pidana yang tradisionil berada dalam kerangka dua
buah tujuan: yaitu penjeraan dan pengamanan
masyarakat; pembinaan narapidana paling-paling
hanyalah sebagai hasil tambahan dari proses
pemidanaan. Pandangan yang demikian ini, tercermin
baik dalam bentuk bangunan gedung-gedung Lapas
maupun pada sifat represif dari sistem pidana yang
ditujukan untuk memaksa narapidana agar patuh pada
hukum dan peraturan. Kemudian, karena pengaruh
para ahli Penologi yang berhasrat mengadakan
perbaikan-perbaikan,
pembinaan
narapidana
setapak demi setapak berubah lebih menjadi tujuan,
daripada hanya sebagai hasil tambahan dari program
pemenjaraan. Jera lebih dipandang suatu dampak

yang tidak dapat dihindarkan dari adanya pencabutan
kemerdekaan daripada suatu tujuan rasional dari rejim
pemenjaraan dan perlakuan narapidana yang tidak
berperikemanusiaan. Pengamanan masyarakat mulai
dipandang lebih tergantung dari perbaikan narapidana
ketimbang peningkatan penjagaan keamanan secara
maksimum di dalam Penjara. SMR mencerminkan suatu
reaksi penologis insaniah terhadap keadaan di penjarapenjara yang merugikan dan cara-cara pembinaan
yang kurang berhasil. SMR itu memberikan jaminan
pada cita-cita yang mengarah ke lebih tercapainya
sasaran pembinaan narapidana lewat perlakuan dalam
Lapas yang berperikemanusiaan dan beradab 10).
Hak asasi manusia di dalam Lapas ditetapkan
dalam hukum internasional melalui beberapa Konvensi
dan Kovenan yang memiliki status perjanjian; Negara
yang menandatangani dan meratiﬁkasinya terikat
untuk menjaga pelaksanaan aturan-aturannya. Salah
satu yang terpenting adalah Deklarasi Universal HAM,
Kovenan Internasional Tentang Hak sipil dan Politik dan
Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan
atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi
dan Merendahkan Martabat Manusia 11). Adapun aturan
pelaksanaan Standar Internasional Tentang Hak Asasi
Manusia Terkait Perlakuan Terhadap Pelanggar Hukum,
yang telah dikeluarkan PBB meliputi:
1. Standar Minimum Rules for The Treatment of
Prisoners.
2. Basic Principles for The Treatment of Prisoners.
3. Standard Minimum Rules for the Administration of
Juvenile Justice (Beijing Rules).
4. Standard Minimum Rules for Non-Custodial
Measures (Tokyo Rules)
5. United Nation Standard Rules for the Treatment of
Woman Prisoners and Non Custodial Measures for
Woman Oﬀenders (Bangkok Rules).
6. Body of Principles for the Protection of All Person
under Any Form of Detention or Imprisonment.
7. Principles of Medical Etics relevan of the Role of
Health Personel, particulary Physician, in the
Protection of Prisoners and Detainees agains
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment.
Negara Indonesia adalah salah satu Negara
yang telah melakukan adopsi dan meratiﬁkasi
konvensi dan kovenan tersebut. Nilai-nilai yang ada
dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia telah
diadopsi kedalam Undang-undang Nomor 39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi Manusia, malahan nilai-

nilai tersebut telah dicantumkan pula dalam UUD
Negara Tahun 1945 khususnya dalam pasal 28 A
sampai dengan 28 I (perubahan kedua tahun 2000).
Disamping itu, Negara Indonesia telah meratiﬁkasi tiga
konvensi dan kovenan yaitu Kovenan Tentang Hak
Sipil dan Politik (UU Nomor 12 Tahun 2005), Kovenan
Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (UU Nomor
11 Tahun 2005), Konvensi Menentang Penyiksaan dan
Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak
Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (UU
Nomor 5 Tahun 1998), serta Konvensi Tentang Hak
Anak (Kepres 36/1990) dan Undang-Undang Tentang
Perlindungan Anak ( UU Nomor 23 Tahun 2002). Oleh
sebab itulah, Negara Indonesia secara moral sebagai
Negara anggota. bukan saja harus tunduk kepada
resolusi PPB tentang SMR tersebut, akan tetapi karena
deklarasi, konvensi dan kovenan yang menjadi dasar
dari munculnya resolusi tersebut telah diadopsi dan
diratiﬁkasi menjadi sumber hukum positif yang berlaku
di Negara Indonesia.

Nilai-Nilai HAM Dalam Penyusunan
RUU Pemasyarakatan

Pada bulan Nopember 2016, sudah ditetapkan bahwa

Rancangan Perubahan Undang-Undang Tentang
Pemasyarakatan telah disetujui oleh DPR menjadi
prioritas program legislasi tahun 2017, menyusul RUU
Perubahan KUHAP dan RUU Perubahan KUHP yang sejak
tahun 2014 sudah dibicarakan dalam legislasi nasional.
Terlepas, apakah RUU Pemasyarakatan tersebut sudah
memenuhi kaidah-kaidah yang tercantum dalam
SMR atau belum, akan tetapi penulis berpikir, kita
masih punya kesempatan untuk memasukan nilai-nilai
tersebut dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya,
antara lain melalui momentum partisipasi publik dalam
pembuatan undang-undang.
Adapun hal yang penting dan harus
dipertimbangkan dalam mengisi materi dalam RUU
Pemasyarakatan tersebut adalah poin-poin yang
menyangkut “Guiding Principle” (Prinsip Pemandu)
yang dianjurkan SMR dan Nilai-Nilai HAM dalam
konteks perlakuan pelanggar hukum seperti diuraikan
dibawah ini:
a. Prinsip Pemandu
1) Hak Asasi Manusia :Merek yang ditahan atau
menjadi narapidana di dalam LAPAS tetap
dilindungi hak asasi manusianya meskipun
ada beberapa hak yang mungkin dibatasi
dimana negara dapat menunjukkan bahwa
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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perlu membatasi hak-hak tersebut. Kebebasan
bergerak adalah hak yang pertama kali
terbatasi.
Registrasi untuk Menghindari Penahanan
Sewenang-wenang: Pencatatan penghuni
yang masuk dan keluar harus dilaksanakan
secara hati-hati dan lengkap, dan dokumen
hukum yang penting harus disimpan oleh
pihak berwenang dalam lapas. Tidak boleh ada
seorangpun yang boleh ditahan tanpa alasan
hukum yang jelas.
Prinsip Kenormalan: Kehidupan di dlm
LAPAS sedapat mungkin harus sama dengan
kehidupan di masyarakat luas.
Tahanan harus dianggap tdk bersalah hingga
dibuktikan bahwa ia bersalah: Barang siapa
ditahan (bukan narapidana) harus dianggap tdk
bersalah dan harus diperlakukan sebagaimana
mestinya.
Larangan
Penyiksaan:
semua
bentuk
penyiksaan yang kejam dan tdk manusiawi
atau menurunkan derajat kemanusiaan,
dilarang. Hal ini berlaku bagi semua katagori
baik tahanan maupun narapidana.
Keterbukaan: LAPAS harus memelihara akses
keterbukaan dari pantauan dan pengawasan
independen dari luar dan narapidana harus
punya akses ke masyarakat luar. Hal ini guna
mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan dan memelihara hubungan antara
narapidana dengan masyarakat.
Tidak untuk Dihukum: orang-orang yang
berada di dalam LAPAS, bukan untuk dihukum
tapi untuk menjalani hukuman. Satu-satunya
hukuman terhadap mereka adalah pembatasan
dari kebebasan bergeraknya, dan kondisi tsb
tidak boleh diperparah .
Tanggungjawab Perawatan: ketika negara
melakukan
perampasan
kemerdekaan
kepada seseorang, maka harus diasumsikan
bahwa mereka tidak dapat lagi melakukan
tanggungjawabnya bagi dirinya sendiri. Hal
ini berarti tanggungjawab negara untuk
memelihara kehidupan, kesehatan dan
keamanannya.
Diterapkan pada semua tempat penahanan:
SMR diterapkan disemua lokasi dan tempat
orang yang karena undang-undang dibatasi
kebebasannya termasuk penahanan di
kepolisian, rumah sakit jiwa dan bahkan
tempat tidak resmi dari penahanan. Tidak ada
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10)

11)

12)

13)

14)

pengecualian
Disiplin yang terbatas: Disiplin dan ketertiban
harus ditegakan dengan konsisten, dengan
sesedikit mungkin pembatasan (note; istilah
Reglemen Penjara: kekencangan yang patut)
untuk kepentingan keselamatan penghuni dan
kesejahteraan masyarakat
Non diskriminasi: SMR harus diterapkan
tanpa pengecualian. Tidak ada diskriminasi
dengan alasan ras, warna kulit, jenis kelamin,
bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya,
kebangsaan atau komunitas, hak milik,
kelahiran atau status lainnya.
Kebebasan beragama dan larangan pemaksaan
beragama: orang yang sedang dalam tahanan
diberikan kebebasan untuk menjalankan
agamanya sepanjang hal tersebut tidak
menghalangi orang lain untuk melakukan hal
yang sama. Tidak boleh ada pemaksaan untuk
menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya.
Derita tdk boleh diperparah: pemasukan
orang ke dalam LAPAS adalah merupakan
hukuman. Kondisi di dalam LAPAS tidak boleh
dibuat sedemikian rupa sehingga penderitaan
seseorang menjadi lebih parah.
Kembali ke Masyarakat: kebanyakan narapidana
pada waktunya akan kembali ke masyarakat.
Untuk itu, LAPAS harus mempersiapkan mereka
sedemikian rupa agar mereka dapat kembali
ke masyarakat dimana mereka akan hidup.

Dari poin-poin diatas yang harus diperhatikan
secara khusus adalah poin-poin yang belum
terakomodasi dalam UU Nomor 12 Tahun 1995
Tentang Pemasyarakatan antara lain ; penegasan
tentang kewajiban Negara untuk merawat
narapidana/tahanan, narapidana dikirim ke
LAPAS bukan untuk dihukum tapi untuk menjalani
hukuman sehingga penderitaan tidak boleh
diperparah, bahwa regulasi ini diperuntukkan di
semua tempat penahanan (instansi Kepolisian,
Kejaksaan, KPK, Rutan militer dan lain sebagainya).
b. HAM
Dalam
Kaitannya
dengan
Sistem
Pemasyarakatan
Menurut Jeﬀ Christian,11) seorang ahli koreksional
dari Kanada yang dijadikan narasumber RWI dalam
kegiatannya selama di Indonesia (RWI, 2010 -2011)
menjelaskan bahwa bidang-bidang HAM yang
terkait dalam memperlakukan pelanggar hukum
yang di masukan ke dalam Lapas meliputi aspek:
keselamatan (Safety), kesehatan (Health), hak dasar

(Basic Necessities), penegakan disiplin yang adil dan
pengaduan (Due Process and Complaints), kontak
dengan masyarakat (Contact with the World),
penanganan kelompok rentan (Special Vurnerable
Groups), program pembinaan (Programs),
pengaduan dan pengawasan (Inpection) serta
sumber daya petugas (Prison Staﬀ ). Aspekaspek tersebut, secara terpilih harus dimasukan
dalam pasal-pasal dalam RUU Pemasyarakatan.
Secara terpilih maksudnya mana nilai-nilai yang
masuk dalam katagori ﬁlosoﬁs-sosiologis, mana
nilai-nilai yang termasuk dalam aspek teknis
praktis (yang bisa saja dimuat dalam peraturan
pelaksanaan). Hal ini penting karena perubahan
RUU Pemasyarakatan ini, sesuai deggan “Guiding
Principle” diatas, juga mengikat institusi lain yang
terkait, termasuk dalam pengadaan sarana-dan
prasara serta penganggarannya.
Menurut hemat penulis aspek-aspek yang harus
dimuat dalam pasal-pasal perubahan RUU
Pemasyarakatan, meliputi;
1) ASPEK KESELAMATAN: Penggunaan Kekuatan
(lihat SMR pasal 54 (1) tentang larangan
penggunaan kekuatan kecuali dalam hal
membela diri atau pada kasus upaya melarikan
diri. Pasal 54 (2) tentang kewajiban pelatihan
beladiri bagi petugas. Pasal 54 (3) tentang
larangan petugas untuk dipersenjatai kecuali
telah mendapatkan latihan. Penegakan Tata
Tertib/Disiplin Narapidana/Tahanan ( lihat SMR
pasal 27 dan 28 tentang keharusan menegakan
disiplin dan tata tertib, serta larangan memberi
wewenang
kepada
narapidana/tahanan
untuk mengatur disiplin penghui lainnya.
SMR pasal 30, 31 dan pasal 32 tentang
prosedur menjatuhkan tindakan disiplin
kepada narapidana /tahanan yang melanggar
peraturan dan tata cara pelaksanaannya).
2) ASPEK KESEHATAN: Pemantauan kesehatan
(lihat SMR pasal 32 dan 66 ayat 2 tentang
kewajiban petugas kesehatan dan Kepala
Lapas untuk selalu memantau pelaksanaan
tindakan displin kepada narapidana/tahanan).
3) ASPEK
HAK
DASAR:
penggolongan
narapidana/tahanan (psl 8 SMR), tempat
tidur dan perlengkapannya (psl 9, 10, 11, dan
19 SMR), pencahayaan yang cukup sehingga
narapidana bisa membaca (pasl 11 SMR), mandi
dan perlengkapannya (psl 14 SMR), kebersihan
lingkungan dan kebersihan perorangan,
rambut dan pakaian (psl 15, 16, 17, 18), makanan

4)

5)

6)

7)

8)

dan air minum (pasal 20 dqn 21), perlindungan
barang milik narapidana/tahanan (psl 43).
ASPEK KONTAK DENGAN MASYARAKAT: hak
berkomunikasi dengan keluarga dan orangorang tertentu (psl 37), pengaturan tentang
narapidana/tahanan berkewargaan Negara
asing (psl 38), mengakses berita dari media
massa yang tidak dilarang (psl 39).
ASPEK PENANGANAN KELOMPOK RENTAN:
penanganganan narapidana/tahanan yang
sakit jiwa dan ganggual mental (pasal 82),
kewajiban melaksanakan after care bekerja
sama dengan badan terkait apabila setelah
pembebasannya masih mengidap sakit serta
di Lapas harus tersedia petugas medis dan
layanan psikiatris (psl 83).
ASPEK PROGRAM PEMBINAAN, harus
disediakan fasilitas olah raga (psl 21) bukubuku/perpustakaan (psl 40), pembimbing
agama dan akses serta tatacaranya (psl 41
dan 42), pendidikan sesuai dengan system
pendidikan yang berlaku (pasal 77), rekreasi,
hiburan dan budaya (psl 78), Untuk tujuan
program pembinaan keagamaan, pendidikan,
pelatihan keterampilan, bimbingan kerja dan
pemantapan karakter moral dll harus dilengkapi
sarana yang tepat dan harus sesuai kebutuhan
perseorangan Narapidana (psl 66). Bimbingan
dan kegiatan kerja (pasal 71), Jenis pekerjaan
sedapat mungkin harus sesuai dengan
pekerjaan di masyarakat, penyelenggaraan
pekerjaan tidak boleh semata-mata untuk
kepentingan ﬁnmancial dan harus dilaksanakan
oleh dan dalam kendali Lapas (pasal 72 dan
73), regulasi tentang penggunaan uang
yang diperoleh dari hasil kerja (upah) oleh
narapidana (psl 76).
ASPEK PENGADUAN DAN PENGAWASAN:
harus disediakan informasi tertulis tentang
hak dan kewajiban narapidana/tahanan,
kepada napi yg buta huruf diinformasikan
secara lisan (psl 351 ayat 1 dan 2), kesempatan
yang luas untuk mengajukan permohonan
dan pengaduan kepada Kepala LAPAS dan
Inspektur serta mengajukan pengaduan tanpa
sensor dan wajib ditindaklanjuti kalau laporan
itu tidak mengada-ada (psl 361).
ASPEK
PETUGAS
PEMASYARAKATAN:
Manajemen Pemasyarakatan mengadakan
seleksi secara cermat pada semua tingkatan
petugas karena pelaksanaan LAPAS yang
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baik bergantung kepada integritas, rasa
kemanusiaan, kapasitas keahlian dan kesesuaian
pribadi petugas dengan pekerjaan ini (psl 46).
Petugas Lembaga pemasyarakatan harus
memiliki standar pendidikan dan kecerdasan
yang memadai. Sebelum mulai melaksanakan
tugas, petugas harus diberi pelatihan tentang
tugas khusus dan umum dan diwajibkan untuk
lulus ujian teori dan praktik. Setelah mulai
melaksanakan tugas dan selama karir kerja,
petugas harus tetap mempertahankan dan
meningkatkan pengetahuan dan kapasitas
keahlian mereka dengan cara menghadiri
pelatihan yang diadakan di tempat kerja yang
diselenggarakan pada jarak waktu yang sesuai
(psl 47). Petugas Pemasyarakatan harus tunduk
kepada Kode Etik (psl 48) Sedapat mungkin,
petugas dilengkapi dengan para ahli dalam
jumlah yang mencukupi seperti psikiater,
psikolog, pekerja sosial, guru dan intstruktur
kewirausahawan (psl 49). Kepala Lembaga
pemasyarakatan harus cukup memenuhi
syarat untuk karakter tugas yang dijalankannya,
memiliki kemampuan administratif, mempunyai
pendidikan/pelatihan dan pengalaman yang
sesuai. Kepala Lembaga pemasyarakatan harus
mencurahkan seluruh waktunya untuk tugas
kantor dan tidak boleh diangkat berdasarkan
paro waktu. Kepala Lembaga pemasyarakatan
bertempat tinggal di komplek Lembaga
pemasyarakatan atau di daerah sekitarnya (psl
50 ayat 1,2 dan 3). Petugas pria tidak boleh
memasuki blok wanita kecuali jika ditemani
oleh seorang petugas wanita.Blok khusus
wanita hanya dapat didatangi dan diawasi oleh
petugas wanita, semua kunci-kunci pintu blok
wanita hanya dipegang oleh petugas wanita
(psl 53)

Kesimpulan
1.

Eksistensi nilai-nilai HAM dalam perlakuan para
pelanggar hukum yang ditempatkan di dalam
LAPAS, sangat penting. Karena penempatan
orang-orang di dalam sebuah insitusi pemenjaraan
mempunyai kecenderungan dapat menimbulkan
proses dehumanisasi. Untuk menjamin agar hal
tersebut tidak terjadi maka nilai-nilai HAM tersebut
harus secara ekplisit dimasukan dalam pasal-pasal
RUU Pemasyarakatan.
2. Adapun nilai-nilai HAM yang menjadi prioritas
dan dimasukan dalam pasal RUU tersebut adalah
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yang menyangkut prinsip-prinsip pemandu yang
direkomendasikan SMR dan nilai-nilai HAM terkait
dengan pelaksanaan system Pemasyarakatan yang
meliputi: Human Rights and Safety, Human Rights
and Health, Human Rights and Basic Necessities,
Human Rights and Due Process and Complaints,
Human Rights and Contact with the Outside World,
Human Rights and Special Vulnerable Groups,
Human Rights and Programs, Human Rights and
Inspections and Human Rights and Prison Staﬀ.
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baik (good government), untuk itu bagaimana kita
dapat membangun budaya hukum yang mengarah
kepada taat hukum sehingga tingkat kejahatan bisa
menurun khususnya tindak pidana korupsi.
Sebagaimana diketahui bahwa Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan pemasyarakatan (WBP)
sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk
melindungi masyarakat terhadap kemungkinan
diulanginya tindak pidana oleh WBP, serta merupakan
penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.2
WBP bukan saja sebagai objek, melainkan
juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya
yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan
atau kekhilapan yang dapat dikenakan pidana,
sehingga harus diberantas atau dimusnahkan.
Sementara itu, yang harus diberantas adalah faktorfaktor yang dapat menyebabkan WBP tersebut
berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum,
kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial
lainnya yang dapat dikenakan pidana.3
Hak WBP untuk mendapatkan remisi kerap
menjadi kontroversi di masyarakat, mulai dari

1

2

Simarmata, Mimbar Hukum, Pemberian Remisi Terhadap WBP
Koruptor dan Teroris, Vol.3, No.3, 2011: 511.---lihat Ahmad Jazuli,
Remisi Terhadap Narapidana Koruptor dalam Konteks Pembinaan,
Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional Program Studi Magister
Ilmu Hukum, Jurnal Law Review, Vol. 3 No. 1, April 2015 hal. 175.
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korupsi menjadi agenda
prioritas
pemerintah.
Diperlukan
peraturan
perundang-undangan yang komprehensif yang
mengatur semua institusi penegakkan hukum
memiliki esamaan pandangan agar dapat
menghilangkan korupsi. Era reformasi telah sekian
tahun berjalan, akan tetapi penegakan hukum di
negeri ini masih jauh dari optimal.
Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai
extraordinary crime karena tindak pidana korupsi
bukan hanya dilakukan dengan cara-cara yang
konvensional seperti menerima uang suap atau
mengambil uang negara untuk memenuhi kebutuhan
hidup, melainkan telah meluas karena dilakukan
untuk menimbun harta kekayaan, bahkan sudah
memasuki tahap yang sangat krusial karena telah
merusak kepada sistem kebijakan. International
Monetary Fund (IMF), Consultative Group for
Indonesia (CGI), dan lembaga-lembaga pemberi
pinjaman lainnya kepada Indonesia menengarai
bahwa sekitar 35 % pinjaman luar negeri Indonesia
di masa Orde Baru hilang karena dikorupsi.1
Di samping itu dengan cepat bebasnya para
terpidana korupsi karena penuntutan yang rendah
dan ditambah dengan putusan hakim yang rendah
pula. Sehingga mau tidak mau, masa pemidanaan
menjadi sangat singkat. Hal ini menjadi persoalan
tersendiri dan menggugah rasa keadilan masyarakat.
Dalam Nawa Cita Poin keempat disebutkan
menolak negara lemah dengan melakukan
reformasi birokrasi sistem dan penegakan hukum
yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya,
oleh karenanya Presiden Joko Widodo perlu
melakukan Revolusi Mental terhadap semua
aparatur sipil negara sehingga dapat menjalankan
pemerintahan yang bersih (clean government) dan

3

Adi Sujatno, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun
Manusia Mandiri (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Departemen Hukum dan HAM RI, 2004), hal. 21.
C.I. Harsono Hs, Sistem Baru Pembinaan WBP (Jakarta: Djambatan,
1995), hal. 18-19.

keheranan seorang WBP yang dinilai terlalu cepat
bebas, hingga wacana pengebirian hak WBP
untuk memperoleh remisi tersebut. Remisi adalah
pengurangan masa hukuman yang biasanya
diberikan saat hari-hari besar keagamaan dan hari
kemerdekaan.
Pemberian remisi adalah hak setiap WBP yang
diberikan pemerintah dan diatur dalam undangundang. Sedangkan yang menentukan seseorang
mendapat remisi (potongan hukuman) atau asimilasi
adalah Kementerian Hukum dan HAM, dengan syarat
yang bersangkutan berkelakuan baik. Menurut Bagir
Manan pemberian remisi bukanlah bicara soal wajar
dan tidak wajar, bila dilakukan sesuai mekanisme
dan kebijakan pemerintah.4
Menurut Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden
Republik Indonesia No.174 Tahun 1999, remisi adalah
pengurangan masa pidana yang diberikan kepada
WBP dan anak pidana yang telah berkelakuan baik
selama menjalani pidana. Merujuk pada Keppres
tersebut, remisi dihitung pada saat menjalani masa
pidana dan tidak dihitung dengan mengakumulasi
masa penahanan.
Pemberian remisi berdasarkan pada UU
No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang
menyatakan bahwa setiap WBP berhak mendapat
remisi dengan persyaratan bahwa WBP tersebut
berkelakuan baik ( PP No. 32/1999 diperkuat
dengan Keppres NO. 174/1999); PP No. 99 Tahun
2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat
dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan; Keputusan Menteri Hukum dan
Perundang-undangan No.M.09.HN.02-01 Tahun
1999 tentang Pelaksanaan Keppres No.174 Tahun
1999 tentang Remisi; Keputusan Menteri Kehakiman
dan HAM RI No.M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang
Remisi Tambahan bagi WBP dan Anak Didik;
Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.03PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan
Permohonan Remisi Bagi WBP Yang Menjalani
Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana
Penjara Sementara; Keputusan Menteri Kehakiman
dan HAM RI No.M.01-HN.02.01 Tahun 2001 tentang
Remisi Khusus Yang Tertunda dan Remisi Khusus
Bersyarat serta Remisi Tambahan.
Menkumham menberikan dasar pemikiran
untuk merevisi PP 99/2012 karena kondisi Lembaga
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yang over
4

http://www.tempo.co/read/news/2001/08/17/05537268/BagirManan-Remisi-Adalah-Hak-WBP, (diakses 28 Januari 2013, Pkl
15.10 WIB).

kapasitas. Selain membahas PP 99/2012 tentang
Perubahan Kedua atas PP No 32 Tahun 1999 tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan, peraturan lain yang mendapat
sorotan adalah Kepres 174 Tahun 1999 yang
mengatur jenis hak WBP.5
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174
Tahun 1999 tentang Remisi, saat ini WBP berhak
mendapatkan remisi tiga kali dalam setahun. Yaitu:
1. Remisi Umum yang diberikan pada hari
peringatan Hari Kemerdekaan RI.
2. Remisi Umum Susulan yang diberikan kepada
WBP dan anak pidana yang pada tanggal 17
Agustus telah menjalani masa penahanan paling
singkat 6 bulan dan belum menerima putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
3. Remisi khusus yang diberikan pada hari besar
keagamaan yang dianut oleh WBP dan anak
pidana yang bersangkutan. Jika terdapat lebih
dari satu macam hari besar keagamaan dalam
setahun untuk suatu agama tertentu, maka akan
dipilih hari besar yang paling dimuliakan oleh
penganut agama yang bersangkutan.
4. Remisi khusus susulan yang diberikan kepada
narapida dan anak pidana yang pada hari
besar keagamaan sesuai dengan agama yang
dianutnya telah menjalani masa penahanan
paling singkat 6 bulan dan belum menerima
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap
5. Remisi Tambahan yaitu apabila WBP atau anak
pidana yang bersangkutan selama menjalani
pidana berbuat jasa kepada negara, melakukan
perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau
kemanusiaan; dan melakukan perbuatan yang
membantu kegiatan pembinaan di Lembaga
Pemasyarakatan (LP).
Untuk menindaklanjuti keinginan Presiden
agar ada Peta Pembangunan Hukum Nasional,
maka Kementerian Hukum dan HAM RI melakukan
Focus Group Discussion (FGD) dengan tema
Pembuatan Cetak Biru Pembangunan Hukum
Indonesia di Bidang Penegakan Hukum dan
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan di Hotel Rancamaya,
Bogor pada tanggal 23-24 September 2016 dengan
tujuan untuk membuat road map pembuatan
blue print pembangunan hukum Indonesia di
bidang penegakan hukum dan penyempurnaan
5

http://www.kemenkumham.go.id/v2/berita/875-pemberantasankorupsi-dari-hulu-ke-hilir, (diakses 27 September 2016, pkl. 09.13
WIB).
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Peraturan Pemerintah tentang Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan. Turut diundang 13 guru besar dari
seluruh Indonesia dan praktisi hukum yang telah
lama malang melintang di dunia hukum. Mereka
antara lain adalah: Prof Dr Mahfud MD, Prof Dr
Todung Mulya Lubis, Prof Dr Saldi Isra, Prof Guntur
M Hamzah, Prof Indriyanto Seno Adji, Prof Enny
Nurbaningsih, guru besar Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta, dll.6
Dalam forum tersebut para pakar hukum
menyepakati pemberian remisi hanya dapat
diberikan kepada WBP kasus narkoba, bukan kepada
WBP koruptor bahkan Menkumham menyatakan
bahwa remisi terhadap koruptor harusnya dilakukan
oleh hakim saat menjatuhkan vonis. Remisi diberikan
setelah WBP tersebut menjalani masa tahanan
sekian tahun.7 Dan dalam forum ini pula disepakati
untuk mengubah PP 99/2012 kecuali untuk koruptor
sedangkan untuk remisi terpidana narkoba dan
teroris, forum sepakat sistem pemberian remisi
dikembalikan seperti semula dengan berbagai
catatan.

Remisi WBP Koruptor

Sesuai

Pasal ayat 7 UU.No.12 Tahun 1995,
WBP adalah terpidana yang menjalani pidana
hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya,
tapi ada hak-hak WBP yang tetap dilindungi dalam
sistem pemasyarakatan Indonesia. Di antara hakhak tersebut adalah hak untuk mendapatkan remisi,
namun perlu diingat bahwa hak-hak tersebut tidak
diperoleh secara otomatis tetapi dengan syarat atau
kriteria tertentu.
Adhi Massardi berpandangan, walaupun
remisi merupakan hak bagi setiap WBP, dan
pemerintah memiliki hak menentukan siapa saja
yang layak diberikan remisi, tapi karena korupsi
merupakan kejahatan extraordinary selain terorisme
dan narkoba, selayaknya tidak memperoleh remisi
sampai batas waktu tertentu. Pendapat yang sama
dikemukakan juga oleh Hikmahanto Juwana (Pakar
hukum dari Universitas Indonesia) agar pemerintah
meninjau ulang pemberian remisi terhadap koruptor
yang dilakukan mengingat bahwa pelaku tindak
6
7
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pidana korupsi, narkoba, dan terorisme adalah
kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime)
sehingga tidak bisa begitu saja mendapatkan
remisi, persyaratan administratif dan berkelakuan
baik selama menjalani masa tahanan di Lapas atau
rumah tahanan tidak bisa menjadi alasan utama
pemberian remisi mereka.8Pandangan-pandangan
tersebut di atas adalah dinamika yang berkembang
di masyarakat terkait pemberian remisi terhadap
koruptor, di satu sisi remisi merupakan hak setiap WBP
yang dijamin UU, namun di sisi lain korupsi adalah
kejahatan yang termasuk extraordinary sehingga
harus ada pembedaan dalam implementasinya.
Tahun 2012 lalu, Kementerian Hukum dan
HAM mengeluarkan kebijakan penghentian
sementara (moratorium) pemberian remisi atau
pengurangan hukum kepada koruptor. Tindak
lanjut dari moratorium ini adalah dengan revisi
Peraturan Pemerintah (PP) No.26/2006 tentang
Tata Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan. Revisi PP tersebut
kemudian melahirkan PP No.99/2012 yang baru
ditandatangani pada 12 Desember 2012 oleh
Presiden. Menurut mantan Wamenkumham, Denny
Indrayana, berdasarkan PP ini, WBP kasus korupsi
akan diberikan remisi apabila bersedia bekerja
sama dengan penegak hukum untuk membongkar
perkara tindak pidana yang dilakukannya; harus
menyatakan kesediaannya tersebut secara tertulis
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan harus membayar lunas denda
maupun uang pengganti berdasarkan putusan
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.9

Perspektif HAM Terhadap Pengetatan
Remisi WBP Koruptor

Isu

perubahan PP 99/2012 adalah untuk
menjaga kepentingan publik dimana publik
menghendaki koruptor dan bandar narkoba yang
telah menyengsarakan kehidupan bangsa dan
mengancam keberlanjutan tumbuh kembang
generasi bangsa untuk dihukum seberat-beratnya
dan hukuman tersebut dalam pelaksanaannya tidak
mudah untuk dikurangi (diberikan remisi) tanpa

8

9

http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=2980,
(diakses 29 Januari 2013, Pkl. 10.45 WIB). .---lihat Ahmad Jazuli,
Remisi Terhadap Narapidana Koruptor dalam Konteks Pembinaan,
Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional Program Studi Magister
Ilmu Hukum, Jurnal Law Review, Vol. 3 No. 1, April 2015 hal. 177.
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memenuhi ketentuan ketat yang dipersyaratkan.10
Lalu bagaimanakah pandangan tentang
perlunya revisi PP Nomor 99 tahun 2012. Presiden
Jokowi secara tegas menyatakan menolak revisi
yang dilakukan. Hal ini didukung pula oleh Advokat
Todung Mulya Lubis karena hal itu berseberangan
dengan semangat pemberantasan korupsi.11
Untuk soal revisi PP No. 99 Tahun 2012, yang
bersinggungan dengan pemberian remisi bagi
koruptor dan narkoba, Menkumham mengatakan
bahwa telah mengambil jalan tengah dengan
melibatkan TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan)
untuk menilai pemberian remisi. Sedangkan
terhadap korupsi di hold dulu sampai terbangun
penegakan hukum yang baik, sistem peradilan dan
pemasyarakatan dengan baik.12
Dalam perspektif HAM, pengetatan remisi bagi
koruptor dianggap bertentangan karena mengebiri
hak yang dijamin dalam UU. Untuk itu agar tidak
terjadi kesalahan dan polemik maka Menkum HAM
meminta penuntutan dan pemidanaan koruptor
diperberat (hukuman maksimal). Karena setelah
vonis, tanggung jawab pembinaan mereka ada
di tangan Kemenkum HAM, termasuk dalam hal
pemberian remisi. Bahkan Yasonna meminta konsep
penegakan hukum dilakukan sesuai ﬁlosoﬁ hukum
yang ada dimulai dari penyidikan (prajudikasi),
pengadilan (ajudikasi) dan pelaksanaan pidana
(pemasyarakatan). Konsep penjeraan terhadap
perang atas korupsi berada di wilayah penuntutan
dan pengadilan. Tapi kalau sudah menjalani
pemidanaan maka menjadi wilayah pembinaan
untuk menyiapkan terpidana kembali ke masyarakat
menjadi manusia yang baik.
Banyaknya remisi yang didapat itu berdasarkan
Keputusan Presiden No 174 Tahun 1999 tentang
Remisi. Di Keppres itu, seorang WBP dalam satu tahun
bisa mendapatkan banyak jenis remisi, seperti remisi
17 Agustus, remisi hari raya dan remisi tambahan.
Keppres itu dinilai sudah tidak sesuai dan perlu
direvisi menurut Dr Zainal Ariﬁn Mochtar. Pendapat
ini senada dengan pendapat Prof Saldi Isra yang
mengusulkan jenis remisi yang diberikan kepada WBP
harus dikurangi menjadi satu kali dalam satu tahun.
10

11
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Hal itu melihat banyaknya terpidana yang bebas
jauh dari yang seharusnya dijalani sesuai putusan
pengadilan. Menurutnya selain pengurangan jenis
remisi, pemberian remisi diperketat untuk terpidana
korupsi. Adapun pengetatan remisi kasus narkoba
hanya akan diberlakukan kepada para bandar
narkoba. Pengurangan jenis remisi itu nantinya
tidak akan menghilangkan hak terpidana hanya saja
pelaksanannya harus dipikirkan secara komprehensif.
Disamping itu, menurut para ahli dengan
banyaknya jenis remisi akan merusak rasa keadilan
publik, sebagai contoh terpidana korupsi jaksa Urip
Tri Gunawan dihukum 20 tahun penjara. Apabila
mengikuti rezim remisi saat ini, maka ia bisa bebas
saat baru menjalani masa pemidanaan 8 tahun di
penjara. Adilkah?
Dengan pertimbangan di atas, maka Zainal
menilai pemerintah lebih penting merevisi Keppres
Nomor 174/1999, daripada merevisi PP 99/2012.
Namun gagasan memangkas jenis remisi tidak
disetujui Prof Muladi beliau menilai jenis remisi
dalam satu tahun sudah tepat dengan berorientasi
pada kelakuan baik. remisi bukan hanya reward tapi
hak, hanya saja pelaksanaannya agar lebih selektif.13
Mengutip pendapat prof. Dr. Eddy O.S Hiariej,
SH., M.Hum,14 kontroversi kebijakan moratorium
remisi dan PB WBP koruptor adalah wajar, tergantung
dasar argumentasi yang dikemukakan. Bagi mereka
yang pro dengan kebijakan moratorium tersebut
hanya memandang bahwa pemidanaan sematamata ditujukan untuk pembalasan sesuai dengan
berat ringannya perbuatan yang dilakukan, ini
merupakan cirri utama aliran klasik. Namun Jeremy
Bentham (tokoh aliran klasik) mengemukakan bahwa
tujuan pemidanaan bukan hanya pembalasan tapi
yang penting bermanfaat bagi pelaku kejahatan.
Bagi yang kontra berdasarkan teori relatif hukum
pidana bahwa tujuan pemidanaan adalah
pencegahan terjadinya kejahatan dan juga untuk
memperbaiki pelaku kejahatan. Oleh karena itu
seorang WBP berhak atas remisi ataupun PB tanpa
melihat perbedaan kasus selama berkelakuan baik
dalam menjalani hukumannya.
Menurutnya ada 4 (empat) hal yang harus
menjadi perhatian: pertama, kebijakan tersebut
memperlihatkan sikap apriori terhadap hukum
13
14
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Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, hal. 95-96
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pidana yang berorientasi pada ﬁlsafat distributive
justice semata; kedua, secara harﬁah arti moratorium
adalah penghentian sementara sehingga moratorium
remisi dan PB diterjemahkan sebagai penghentian
sementara remisi dan PB kepada terpidana korupsi.
Padahal ini bertentangan dengan HAM dan tidak
sesuai dengan perkembangan teori sistem peradilan
pidana; ketiga, jika moratorium yang dimaksud
Menkumham adalah pengetatan persyaratan remisi
dan PB WBP koruptor maka harus berdasarkan
pada aturan tertulis dan parameter yang jelas untuk
menghindari penyalahgunaan. Ini memungkinkan
sebagai efek jera bagi pelaku korupsi terorganisir
dan melibatkan/dilakukan aparat penegak hukum;
keempat, kebijakan moratorium remisi dan PB WBP
koruptor berlaku prospektif, artinya kebijakan ini
tidak berlaku surut.
Dalam konsep hukum modern, penjeraan
sudah selesai saat vonis dijatuhkan. Ketika terpidana
diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan, maka
menjadi kewenangan Kemenkum HAM untuk
melakukan manajemen pembinaan terhadap WBP.
Namun pandangan itu dimentahkan oleh Mahfud
MD. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu
menyatakan pandangan hukum di atas bisa benar,
tapi juga ada konsep hukum lain yang sama-sama
benar pula. Paradigma satu, bisa dibantahkan oleh
paradigma yang lain.
Dalam perang total terhadap kasus korupsi
secara sungguh-sungguh, perlu cara cerdas bahkan
keras apalagi jika memperhatikan trend putusan
pengadilan dari waktu ke waktu semakin turun. Dari
rata-rata 2 tahun 6 bulan penjara, kini koruptor ratarata hanya dihukum 2 tahun 1 bulan. Oleh sebab itu,
LP juga harus ikut memerangi kejahatan korupsi
dengan memperberat syarat remisi kepada koruptor.
PP pengetatan remisi ini sudah diuji di Mahkamah
Agung dan dikuatkan dan hanya diarahkan kepada:
Koruptor, Narkotika, dan Teroris.15 Dalam tinjauan
HAM, hak WBP untuk mendapatkan remisi tidak
hilang hanya saja dibatasi. Haknya tetap ada karena
itu diberikan UU.
Menurut ahli hukum tata negara Dr Bayu Dwi
Anggono (detikcom, Senin (26/9/2016)) kesepakatan
para ahli hukum dan Menteri Hukum dan HAM
merupakan bukti bahwa dalam setiap perbedaan
yang tajam atas suatu isu peraturan perundang15
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undangan pada dasarnya dapat selalu ditemukan
kesepahaman sepanjang kedua belah pihak mau
saling mendengar, saling terbuka dan sama-sama
menempatkan kepentingan masyarakat luas sebagai
dasar pengambilan keputusan.

Kesimpulan

Dari

pembahasan di atas dapat ditarik suatu
kesimpulan bahwa pemberian remisi atau potongan
hukuman kepada seorang WBP koruptor tidak
dapat dilepaskan dari model dan strategi kebijakan
pemidanaan yang dianut oleh suatu negara. Posisi
lembaga remisi adalah merupakan salah satu
alat pembinaan dalam sistem pemasyarakatan
yang diarahkan kepada pemulihan hubungan
yang harmonis antara WBP dengan Tuhannya,
masyarakatnya, dan lingkungan/pekerjaannya.
Mengingat bahwa korupsi termasuk extraordinary
crime maka pemberian remisi yang dilakukan harus
secara komprehensif dengan memperhatikan hakhak WBP tanpa melukai rasa keadilan masyarakat,
pengetatan pemberian remisi dilakukan untuk
memberikan pembelajaran bagi ASN agar tidak lalai
dalam melakukan tugasnya.
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Menutup Aksesibilitas Anak
Terhadap Rokok
Dengan Kebijakan Harga Rokok
yang Proporsional
oleh: Hilmi Ardani Nasution, S.H

Pada

tahun 2010 Indonesia digemparkan oleh
seorang perokok bernama Ardi Rizal, bahkan media
internasional seperti Daily mail dan independent
membuat liputan khusus untuk Ardi Rizal. Ardi Rizal
seorang perokok aktif yang menghabiskan 40 batang
rokok per-harinya adalah anak berumur 2 tahun
yang tinggal di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
Orangtua seolah tak berdaya mengendalikan
kebiasaan buruk Ardi Rizal, anaknya ini akan
mengamuk jika orangtuanya tidak memberinya
rokok. Rokok membuatnya sangat ketagihan
dan akan merasakan pusing dan sakit jika tidak
merokok, terpaksa setiap hari orangtuanya harus
mengeluarkan uang Rp.40.000 setiap hari untuk
kebiasaan Ardi Rizal.
Ardi Rizal adalah potret paling mengerikan
dari dampak rokok pada generasi muda Indonesia,
dimana anak seusia Ardi Rizal seharusnya tidak
mengkonsumsi rokok. Berdasarkan data dari Komisi
Nasional Perlindungan Anak menunjukkan dari 2008
hingga 2012 jumlah perokok anak di bawah 10 tahun
di Indonesia mencapai angka 239.000, dan anak
antara usia 10 hingga 14 tahun mencapai 1,2 juta
orang. Ardi Rizal adalah salah satu kisah dari ribuan
perokok pada generasi muda Indonesia, tentunya
harus menjadi perhatian seluruh masyarakat,
dan pemerintah yang memiliki instrumen untuk
mengurangi jumlah perokok di kalangan anak.
Anak yang mengkonsumsi rokok bukanlah
inisiasi nalurinya seperti minum ketika haus dan
makan ketika lapar, ada perilaku yang anak contoh
dan ada faktor-faktor yang mendukung anak untuk
mencoba rokok untuk pertama kali. Faktor pengaruh
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lingkungan menjadi salah satu faktor utama bagi anak
untuk mencoba merokok. Orangtua yang merokok
menimbulkan rasa penasaran pada anak, lingkungan
pergaulan anak yang juga merokok membuat anak
ingin melakukan eksperimen untuk merokok. Pada
tahap eksperimen ini, harga rokok yang murah
menjadi salah satu faktor yang mendukung, dengan
uang Rp.1.000-2.000 anak bisa membeli satu batang
rokok untuk melanjutkan eksperimennya. Pada satu
sisi masyarakat berperan menjadi contoh pada anak,
dan di lain sisi pemerintah mempunyai tanggung
jawab agar rokok tidak bisa diakses oleh anak-anak.
Peran pemerintah dalam mengendalikan
rokok menjadi sorotan pada pertengahan Agustus
lalu ketika tersebar berita bahwa pemerintah akan
menaikkan cukai rokok hingga harga rokok naik
drastis 300%. Tersebarnya berita kenaikan rokok
memantik munculnya pro dan kontra di kalangan
masyarakat. Masyarakat yang kontra beranggapan
kebijakan menaikkan harga rokok dianggap akan
merusak industri rokok nusantara, sedangkan dari
sudut pandang lain menyatakan kenaikan harga
rokok bisa mengurangi jumlah perokok terutama
di kalangan anak-anak. Harga rokok sampai saat
ini masih dianggap terlalu murah dibandingkan
dengan negara-negara lain, sebagai perbandingan
harga rokok di Amerika bisa mencapai 13 Dollar
Amerika atau sekitar Rp.170.000 untuk satu bungkus,
dan negara tetangga Australia bahkan membandrol
harga satu bungkus rokok hingga 23 Dollar Australia
atau sekitar Rp.230.000.
Menaikkan harga rokok sudah dilakukan oleh
negara tetangga Australia dalam menekan jumlah

perokok di kalangan anak. Data dari Departemen Kesehatan Asutralia menunjukkan penurunan drastis dari
tahun 1991 sampai dengan 2013. Penurunan drastis sangat terlihat di Negara Bagian New South Wales yang
pada tahun 1996 memiliki 23.5% perokok anak ,kemudian pada tahun 2014 tinggal tersisa 6.7%. Capaian
signiﬁkan ini adalah hasil dari rangkaian kebijakan pemerintah terhadap industri rokok, seperti melaksanakan
pendidikan atau kampanye anti rokok, penerapan bungkus rokok polos, dan menaikkan harga rokok.1
(%)
14+ tahun
18+ tahun

1991
24.3
25.0

1993
25.0
26.1

1995
23.8
25.0

1998
21.8
22.7

2001
19.4
20.0

2004
17.5
18.2

2007
16.6
17.5

2010
15.1
15.9

2013
12.8
13.3

Tabel 1: Data perokok kalangan anak dan usia 18 tahun ke atas di Australia dari tahun 1991 s/d 2013
Tidak berbeda dengan Australia, Selandia Baru juga memberlakukan harga yang tinggi untuk satu
bungkus rokok. Pemberlakuan harga rokok yang tinggi ini juga diikuti oleh pencapaian yang besar dalam
menurunkan jumlah perokok di kalangan anak Selandia Baru. Tercatat sejak 1999 perokok anak turun drastis
dari 28.6% terjun ke 12.8% dengan tren penurunan pada setiap tahunnya. Dengan capaian dua negara
tersebut, tidak ada keraguan lagi bagi pemerintah Indonesia untuk meniru jika memang tujuan pemerintah
adalah menjamin kesehatan bangsa dan mengurangi jumlah perokok anak.2
(%)

1999

2000

2001

14-15
tahun

28.6

27.9

24.8

2002
22.1

2003

2004

2005

2006

20.7

17.6

16.8

14.2

2007
12.8

Tabel 2: Data perokok anak usia 14-15 tahun di Selandia Baru dari tahun 1999 s/d 2007
Jika membandingkan Indonesia dengan Australia dan Selandia Baru, harga rokok di Indonesia masih
terlalu murah dengan harga Rp.14.000-Rp.20.000 untuk satu bungkus rokok. Harga yang murah memudahkan
Australian Governmet, The Department of Health Tobacco Key Facts and Figures 2016.
Paynter, J. 2008. National Year 10 ASJ Snapshot Survey, 1999-2007: Trends in tobacco use by students aged 14-15 years. Report for ASH New
Zealand, Health Sponsorship Council and the Ministry of Health. Auckland: ASH New Zealand, Health Sponsorship Council and the Ministry of
Health.
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Tabel 3: Jumlah perokok anak dan kenaikan harga bertahap di Amerika Serikat dari tahun 1991 s/d 2013

akses bagi anak-anak untuk membeli rokok, harga
murah didukung oleh penjualan rokok yang tersebar
luas dari tingkat pedagang asongan pinggir jalan
hingga mini market pinggir jalan. Bisa diambil sebuah
kesimpulan jika harga rokok murah maka pengguna
di kalangan anak akan meningkat, sebaliknya jika
harga rokok tinggi maka perokok anak akan terus
meningkat dan memprihatinkan. Jika pemerintah
tetap mempertahankan harga rokok seperti saat ini,
maka tidak heran jika sebagian kalangan masyarakat
meragukan konsistensi pemerintah dalam menjamin
kesehatan masyarakat dan melindungi anak dari
rokok.
Menaikkan harga rokok hingga 300% bukan
berarti solusi terbaik untuk saat ini bagi seluruh
kalangan masyarakat. Masyarakat yang menentang
kenaikan harga rokok berpendapat bahwa kenaikan
harga rokok yang “ekstrim” dapat mengganggu
industri rokok nusantara. Harga rokok yang terlampau
tinggi membuat kejutan tersendiri bagi kalangan
masyarakat yang menggantungkan kehidupannya
pada tembakau, seperti pelaku usaha industri rokok,
terutama petani tembakau dan buruh tembakau.
Dengan harga yang tinggi, pastinya intensitas
merokok dan jumlah perokok akan menurun drastis,
dan membuat permintaan rokok menurun tajam.
Menurunnya permintaan akan berdampak pada
produksi rokok, dan pengurangan produksi menjadi
ancaman bagi buruh dan petani tembakau. Sumber
dari Kementerian Perindustrian menyatakan 6,1 juta
tenaga kerja diserap oleh industri hasil tembakau,
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dan pendapatan negara dari rokok bisa mencapai
puluhan triliun setiap tahunnya. Dari data tersebut
bisa dibayangkan dampak ekonomi yang timbul
jika ada kebijakan pemerintah yang kurang tepat
sehingga industri rokok terganggu, harga rokok naik
secara signiﬁkan akan mengganggu penjualan rokok
dan angka-angka di data tersebut akan menurun,
industri gulung tikar dan angka pengangguran
meningkat. Oleh karena itu kenaikan harga rokok
seharusnya juga dikendalikan oleh pemerintah,
dengan menaikkan cukai rokok secara bertahap.
Kenaikan cukai rokok secara bertahap telah
dilakukan oleh Amerika Serikat pada periode 1997
sampai dengan 2013. Tidak kebijakan menaikkan
harga secara rokok hingga 300%, Amerika Serikat
menerapkan kenaikan bertahap setiap tahunnya
dari tahun mulai dari tahun1997 dan terbukti berhasil
menurunkan jumlah perokok di kalangan anak.
Tercatat dari tahun 1997 hingga 2013 perokok anak
turun signiﬁkan hingga 15% seiring dengan kenaikan
harga rokok yang bertahap. Untuk menemani
kebijakan kenaikan harga rokok, Amerika Serikat
juga memberlakukan sanksi tegas kepada setiap
pelanggaran terkait rokok. Sebagai contoh Amerika
memberlakukan sanksi denda bagi orang yang
menjual rokok kepada anak di bawah umur.
Berkaca dari kebijakan dan pencapaian
Australia dan Selandia Baru dalam mengurangi
perokok di kalangan anak, pemerintah Indonesia
harus memberikan perhatian lebih kepada anak
dengan mengambil kebijakan-kebijakan yang

melindungi anak dari bahaya rokok. Menaikkan
harga rokok tidak diragukan lagi dapat mengurangi
jumlah perokok anak berdasarkan pengalaman
Australia dan Selandia Baru. Terkait kebijakan
menaikkan harga rokok merupakan salah satu
kebijakan yang dapat menurunkan jumlah perokok
di kalangan anak, tetapi menaikkan harga rokok
dirasa juga harus mempertimbangkan kelompok
masyarakat yang bergantung pada industri rokok.
Tidak berbeda dengan Australia dan Selandia Baru,
Amerika Serikat juga ikut menaikkan harga rokok dari
tahun ke tahun secara bertahap dan tidak dilakukan
secara tiba-tiba drastis hingga 300%. Kenaikan
harga rokok secara bertahap akan dirasa lebih bijak
karena tidak akan menimbulkan gejolak di industri
rokok, dan disamping itu terus dilakukan penelitianpenelitian dalam mengambil kebijakan selanjutnya
terkait rokok. Seiring dengan kenaikan harga
rokok yang bertahap, pemerintah perlu membuat
peraturan yang melarang penjualan rokok terhadap
anak di bawah umur. Larangan untuk menjual saja
tidak cukup, perlu ada sanksi tegas denda hingga
pidana kepada pelaku penjual rokok kepada anak,
dan sosialisasi terhadap peraturan juga sebagai
informasi kepada masyarakat.
Berdasarkan perbandingan kebijakan dari
negara lain terkait kenaikan harga rokok untuk
melindungi anak, oleh karena itu ada beberapa poin
yang perlu diambil pemerintah untuk menurunkan
tingkat perokok di kalangan anak. Peningkatan harga
rokok Paling utama adalah peningkatan harga rokok
agar mengurangi jangkauan anak-anak terhadap
rokok, kenaikan harga harus diterapkan secara
bertahap dalam jangka waktu yang bisa ditetapkan
berdasarkan penelitian-penelitian lebih lanjut.
Penelitian lebih lanjut berguna untuk mengantisipasi
dampak-dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan
rokok, pemerintah harus mempersiapkan industri
alternatif untuk menyerap tenaga kerja yang
terkena dampak kebijakan kenaikan rokok, dan
industri baru yang dikembangkan itu diharapkan
pula meningkatkan pemasukan kas negara untuk
menutup pemasukan yang hilang dari industri rokok.
Selain menaikkan harga rokok, pemerintah
selanjutnya perlu menerapkan instrumen hukum lain
seperti sanksi berupa denda sampai pidana terhadap
orang yang menjual rokok kepada anak di bawah
umur, dan aturan ini perlu sosialisasi lebih lanjut
agar masyarakat mengerti dan ikut terlibat dalam
menurunkan jumlah perokok anak. Pendidikan anti-

rokok kepada anak dan masyarkat juga diperlukan
sebagai pendukung, investasi ini jangan sampai kalah
dengan investasi iklan rokok di berbagai media yang
mencapai miliaran rupiah. Pemerintah juga perlu
membatasi iklan rokok diberbagai media, karena
anak paling rentan terkena pengaruh iklan rokok.
Zona bebas asap rokok di ruang publik juga perlu
diperluas dan ditegakkan dalam penerapannya,
agar anak tidak mendapatkan perilaku yang bisa
dicontoh.
Rangkaian kebijakan tersebut tidak hanya
berdampak pada perokok kalangan anak, tetapi
juga perokok aktif pada semua tingkatan umur lakilaki maupun perempuan. Perokok aktif dewasa yang
berhenti merokok memberikan dampak tersendiri
bagi kesehatan masyarakat, perokok yang berhenti
menjadi contoh yang baik bagi perokok lain
terutama anak-anak. Dengan rangkaian kebijakan
tersebut, diharapkan angka perokok di kalangan
anak akan menurun melalui proses dari waktu ke
waktu sehinnga akan terwujud generasi bangsa
yang sehat bebas asap rokok.
Tahun 2016 Ardi Rizal telah meninggalkan
kebiasaan merokoknya, kerja keras orangtuanya
dan masyarakat yang peduli untuk menghentikan
kebiasaan buruk Ardi Rizal berbuah manis. Ardi
Rizal kini tumbuh besar seperti anak-anak pada
umumnya, tangannya kini tidak lagi menjepit bara
api, dan mulutnya kini tidak lagi menyemburkan
asap. Kini Ardi Rizal menjadi potret generasi bangsa
yang sehat, yang memiliki keluarga dan lingkungan
yang memperhatikan masa depan seorang anak.

Hilmi Ardani Nasution

Fungsional Pusat Penelitian dan Pengembangan
Hukum
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan
HAM
Kementerian Hukum dan HAM RI
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PERUBAHAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH
PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015
jo UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016

Presiden

Susilo bambang Yudhoyono pada
tanggal 2 Oktober 2014 mengeluarkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
tahun 2014, dimana dalam Pasal 205 menyatakan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang
pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku. Pertimbangan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 yaitu Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan
kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses
pengambilan keputusannya telah menimbulkan
persoalan serta kegentingan yang memaksa sesuai
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUUVII/2009. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2014 mengembalikan mekanisme pemilihan kepala
daerah baik gubernur, bupati dan walikota kembali
secara langsung dipilih oleh rakyat, yang kemudian
oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditetapkan
menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang
Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang.
Hal menarik yang diatur di dalam UndangUndang Nomor 8 tahun 2015 adalah adanya
ketentuan yang mengatur tentang pemilihan
kepala daerah (Pilkada) serentak yaitu di
dalam pasal 3 ayat (1) Pemilihan dilaksanakan
setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak
di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Pelaksanaan Pilkada

serentak rencananya akan

cdn.sindonews.net

dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu tahap
pertama akan dilaksanakan pada tanggal 9
Desember 2015 untuk kepala daerah dan wakil
kepala daerah yang memasuki akhir masa jabatan
2015 dan semester pertama 2016. Tahap kedua
dilakukan pada tahun 2017 untuk akhir masa jabatan
semester kedua 2016 dan 2017 serta tahap ketiga
dilaksanakan Juni 2018 untuk akhir masa jabatan
2018 dan 2019.(Suara KPU, Edisi II/Maret-April 2015).
Dalam Upaya melakukan penyempurnaan terhadap
pelaksanaan Pilkada serentak, pemerintah juga
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Banyak hal yang berubah dalam
pelaksanaan Pilkada serentak yang tahap
pertama dilaksanakan pada tanggal 9
Desember 2015 dan diikuti oleh 9 provinsi,
260
kabupaten/kota
Sujatmiko

Kepala Sub Bidang Implementasi Hukum Pada Bidang Substansi Hukum
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
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klikkabar.com
didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 tahun
2015 jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015
dibandingkan dengan Pilkada yang berdasarkan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah.

Perubahan Pelaksanaan Pemilihan
Kepala daerah Pasca terbitnya
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015

Jika

dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada
yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32
tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dengan
pelaksanaan Pilkada yang didasarkan pada UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota. Terdapat beberapa
perubahan yang diatur pada setiap tahapan Pilkada.
Pertama, terkait dengan waktu pelaksanaan. Jika
berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004, waktu pelaksanaan kepala daerah disesuaikan
dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah
masing-masing, dimana tahapan pelaksanaan
pemilihan kepala daerah berdasarkan Pasal 65
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diatur
bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah dilaksanakan melalui masa persiapan dan
tahapan pelaksanaan (ayat 1). Lebih lanjut didalam
ayat (2) diatur masa persiapan sebagaimana
dimaksud ayat 1 meliputi :

a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah
mengenai berakhirnya masa jabatan;
b. Pemberitahuan DPRD kepada Komisi Pemilihan
Umum Daerah (KPUD) mengenai berakhirnya
masa jabatan kepala daerah;
c. Perencanaam penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan
pemilihan kepala daerah;
d. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan
KPPS;
e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.
Sedangkan waktu pelaksanaan Pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Jo.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pemilihan
dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara
serentak (Pasal 3 ayat 1). Ada lima tahap Pilkada
serentak yang telah diagendakan oleh KPU untuk
menuju pelaksanaan Pilkada serentak secara
nasional. Tahap pertama terdiri dari 3 gelombang
yang akan diselenggarakan pada Desember 2015,
Februari 2017 dan Juni 2018. Tahap Kedua akan
diselenggarakan pada tahun 2020, Tahap Ketiga
pada tahun 2022, dan Tahap Keempat pada tahun
2023. Baru pada tahun 2027 diperkirakan dapat
dilaksanakan Pilkada serentak yang dilakukan di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Tjahjo Kumolo: 2015: 6-7)
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Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 mengembalikan
mekanisme pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati dan
walikota kembali secara langsung dipilih oleh rakyat

Kedua, jika berdasarkan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 terdapat kewajiban KPUD untuk
mempertanggung jawabkan dan menyampaikan
laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah
dan wakil kepala daerah kepada DPRD (pasal 57
ayat 1) sedangkan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2015, KPU hanya menyampaikan
laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan
pemilihan untuk KPU Provinsi menyampaikan
laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada
DPRD Provinsi dan KPU dengan tembusan kepada
Presiden melalui Menteri. Sedangkan untuk KPU
Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kegiatan
setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota kepada DPRD Kabupaten/Kota dengan
tembusan kepada KPU Provinsi dan Gubernur. Dan
selanjutnya oleh KPU Provinsi diteruskan kepada
KPU dan oleh Gubernur diteruskan kepada Menteri
(Pasal 6 ayat (1) dan (2)
Ketiga, terkait dengan masalah syarat calon
dan pencalonan, (1), dihapuskannya persyaratan
mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat
didaerahnya (Pasal 58 point h) Persyaratan tersebut
sebagai wujud uji publik terhadap calon kepala
daerah dan wakil kepala daerah sehingga ketika
terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah
sudah mengetahui prioritas-prioritas apa yang
perlu dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan
pembangunan baik pembangunan infrastruktur,
suprastruktur dan pembangunan sumber daya
manusia di daerah. Didalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2015, persyaratan uji publik bagi
calon kepala daerah dan wakil kepala dihapuskan
padahal sebelumnya didalam Undang-Undang
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Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota Menjadi Undang-Undang dialam Pasal 7
butir (d) salah satu persyaratan calon gubernur, calon
bupati dan calon walikota adalah telah mengikuti
uji publik. (2) adanya ketentuan untuk calon kepala
daerah dan wakil kepala daerah untuk mengundurkan
diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia,
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai
Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon
(pasal 7 point 7) yang selanjutnya diubah menjadi
menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai
anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil
serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan
sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 (Pasal
7 point T)
Sedangkan
perubahan
dalam
proses
pencalonan adalah adanya syarat persetujuan
pengurus partai politik tingkat pusat tentang
persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus
partai politik tingkat provinsi untuk pendaftaran
pasangan calon gubernur dan wakil gubernur serta
adanya surat Keputusan Pengurus Partai Politik
tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang
diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi
untuk pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil
bupati serta walikota dan wakil walikota (Pasal 42
ayat (4) dan (5)
Keempat, adalah adanya fasilitasi dari KPU
Provinsi/Kabupaten/Kota yang dibiayai dari APBD
untuk pelaksanaan kampanye debat publik/debat
terbuka antarpasangan calon, penyebaran bahan

kampanye kepada umum dan pemasangan alat peraga (Pasal 65 ayat 2) yang sebelumnya tidak diatur
didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Kelima, terkait penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilihbaik untuk Gubernur dan
wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 107, penetapan kepala daerah dan wakil kepala
daerah terpilih didasarkan pada:

UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004

AYAT (5)

PASAL 107
AYAT (1)

Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen)
jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

AYAT (2)

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil
kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 25% (dua
puluh lima persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon
yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai
pasangan calon terpilih.

AYAT (3)
Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara
terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdapat lebih dari satu pasangan calon yang
perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon
terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara
yang lebih luas.

AYAT (4)
Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 25 %
(dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah,
dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh
pemenang pertama dan pemenang kedua.

Apabila pemenang pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diperoleh dua pasangan calon, kedua
pasangan calon tersebut berhak
mengikuti pemilihan putaran kedua.

AYAT (6)

Apabila pemenang pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diperoleh oleh tiga pasangan calon atau
lebih, penentuan peringkat pertama dan
kedua dilakukan berdasarkan wilayah
perolehan suara yang lebih luas.

AYAT (7)
Apabila pemenang kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) diperoleh oleh lebih dari satu
pasangan calon, penentuannya
dilakukan berdasarkan wilayah
perolehan suara yang lebih luas.dan
pemenang kedua.

AYAT (8 )

Pasangan calon kepala daerah dan
wakil kepala daerah yang
memperoleh suara terbanyak pada
putaran kedua dinyatakan sebagai
pasangan calon.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, penetapan calon gubernur dan wakil
gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota berdasarkan Pasal 107 dan 109 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 adalah pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara
terbanyak.
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UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015

PASAL 109

PASAL 107

AYAT (5)

AYAT (1)

Pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta
pasangan calon walikota dan calon wakil walikora yang
memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan
calon bupati dan calon wakil bupati terpilih serta pasangan
walikota dan calon wakil walikota terpilih

AYAT (2)

Pasangan Calon Gubernur dan Calon
Wakil Gubernur yang memperoleh suara
terbanyak ditetapkan sebagai pasangan
Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur terpilih.

AYAT (6)

Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota, pasangan calon yang memperoleh
dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di
seluruh kecamatan di kabupaten/kota tersebut ditetapkan
sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta
pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih.

Dalam hal terdapat jumlah perolehan
suara yang sama untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan
calon yang memperoleh dukungan
Pemilih yang lebih merata
penyebarannya di seluruh
kabupaten/kota di provinsi tersebut
ditetapkan sebagai pasangan Calon

Analisis Penulis Terhadap 5 (lima) Perubahan Pelaksanaan Pilkada Pasca terbitnya Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2015.
Jika kita telaah, 5 (lima) perubahan pelaksanaan
Pilkada pasca terbitnya Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2015, dapat digolongkan kedalam 2 (dua)
kategori. Pertama, perubahan yang mengarah
kepada hal positif dalam rangka penguatan
demokrasi di Indonesia. Kedua, perubahan yang
mengarah pada hal negatif terhadap demokrasi di
Indonesia.
Adapun
perubahan-perubahan
yang
mengarah kepada hal positif dalam wangka
penguatan demokrasi di Indonesia, yaitu: Pertama,
pelaksanaan Pilkada yang serentak dilaksanakan
setiap 5 (lima) tahun sekali. Terdapat beberapa
tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Pilkada
serentak, yaitu, (1), terciptanya efektivitas dan eﬁsiensi
anggaran. (2) memperkuat demokrasi di tingkat lokal
yang diharapkan akan melahirkan pemerintahan
daerah yang mampu menciptakan akuntabilitas
di daerahnya.(3, meningkatkan partisipasi rakyat
yang selama ini dirasakan menurun didalam setiap
pelaksanaan Pilkada, (4) keempat, langkah awal
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untuk menata pelaksanaan pemilu serentak baik
pemilu tingkat nasional maupun pemilu tingkat
daerah. (Tjahjo Kumolo: 2015: 45-46).
Kedua,
pertanggungjawaban
Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota tidak
lagi kepada Dewan Perwakilan rakyat Daerah tetapi
kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat membawa
konsekuensi bahwa Pilkada bukan lagi bagian dari
pemerintah daerah tetapi bagian dari Pemilihan
Umum. Hal ini menyangkut kredibilitas, kemandirian
dan objektivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang
berkewajiban menyelenggarakan Pilkada sehingga
kemungkinan intervensi dari Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tidak perlu dikhawatirkan lagi.
Ketiga, ketentuan menyatakan secara tertulis
pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional
Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik
Indonesia (POLRI), dan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan
sebagai pasangan calon peserta Pemilihan. Hal ini

Hal menarik yang diatur di dalam
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015
adalah adanya ketentuan yang mengatur
tentang pemilihan kepala daerah
(Pilkada) serentak yaitu di dalam pasal
3 ayat (1) Pemilihan dilaksanakan setiap
5 (lima) tahun sekali secara serentak
di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
dimaksudkan agar menjaga netralitas anggota TNI,
Polri dan Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur
di dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin
PNS) menyatakan bahwa setiap PNS harus menjaga
netralitas dalam pemilu, seperti tidak boleh menjadi
tim sukses, tim kampanye, atau hanya ucapan
dukungan terhadap calon kepala daerah yang
akan ikut dalam pemilihan kepala daerah (Pasal 4
mengenai larangan PNS). TNI, didalam UndangUndang Nomor 34 tahun 2004 Tentang TNI, pasal 5
disebutkan bahwa “TNI berperan sebagai alat negara
di bidang pertahanan yang dalam menjalankan
tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan
politik negara”. Konsekuensi logisnya, TNI dituntut
untuk tidak melibatkan diri pada kegiatan politik
praktis. Salah satu aktualisasinya TNI harus bersikap
netral dalam setiap kegiatan pesta demokrasi
(Pemilu). Polri, berdasarkan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI pasal 28 yang
menjelaskan sebagai berikut: pertama, Kepolisian
Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam
kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada
kegiatan politik praktis;, kedua, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia tidak menggunakan
hak memilih dan dipilih, ketiga Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia dapat menduduki
jabatan diluar kepolisian setelah mengundurkan diri
atau pensiun dari dinas kepolisian.
Keempat, adalah penetapan kepala daerah
terpilih yang didasarkan kepada suara terbanyak.
Hal ini tentu saja berdampak pada penyelenggaraan
Pilkada hanya akan berlangsung satu putaran

(kecuali untuk provinsi DKI Jakarta yang juga
didasarkan pada Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi daerah
Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia) dan tentu saja hal ini
akan menghemat biaya penyelenggaraan Pilkada.
Sedangkan perubahan-perbuahan yang
mengarah kepada hal negatif terhadap demokrasi
di Indonesia, yaitu. Pertama, dihapuskannya
persyaratan uji publik. Uji publik dalam perspektif
hukum tata negara adalah suatu mekanisme politik
ketatanegaraan untuk mengetahui, mengukur
dan menilai tingkat kompetensi yang meliputi
kualitas pengetahuan di bidang pemerintahan
dan kepemimpinan, integritas dan moralitas calon
kepala pemerintahan yang dilakukan oleh publik
(rakyat). http://rakyatsulsel.com/uji-publik-calonkepala-daerah.html, diakses tanggal 12 Oktober
2016) Artinya persyaratan uji publik sangat penting
untuk proses pencalonan kepala daerah sehingga
rakyat tidak sekedar memilih calon yang disodorkan
oleh partai politik tetapi juga mengetahui kualitas,
integritas, moralitas si calon.
Kedua, adalah fasilitasi KPUD yang dibiayai
dari APBD untuk pelaksanaan kampanye debat
publik/debat terbuka antarpasangan calon,
penyebaran bahan kampanye kepada umum
dan pemasangan alat peraga. Hal ini tentunya
menambah biaya (cost) yang harus dibiayai
oleh negara, padahal sejatinya Pilkada serentak
dilaksanakan dalam rangka eﬁsiensi anggaran.
Ketiga, syarat persetujuan pengurus partai
politik tingkat pusat tentang persetujuan atas
calon yang diusulkan oleh pengurus partai politik
tingkat provinsi untuk pendaftaran pasangan
calon gubernur dan wakil gubernur serta adanya
surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat
Pusat tentang Persetujuan atas calon yang
diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat
Provinsi untuk pendaftaran pasangan calon bupati
dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
Pesryaratan ini tentu saja bisa menghambat
demokrasi dan aspirasi di Dewan Pengurus Daerah
dan Dewan Pengurus Cabang karena untuk calon
kepala daerah diperlukan pesretuuan pengurus di
tingkat atasnya yang belum tentu setuju dengan
calon yang diajukan oleh DPD Partai Politik untuk
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan DPC
Partai Politik Untuk calon Bupati dan Wakil Bupati
serta Walikota dan Wakil Walikota.
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FOKUS

PENTINGNYA TOLERANSI BERAGAMA
DAN MENGHARGAI PERBEDAAN (POLITIK)
UNTUK MENGATASI
KONFLIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DKI JAKARTA
Hari Hak Asasi Manusia
rangka menyambut Hari Hak Asasi
Manusia tanggal 10 Desember 2016, maka
penulisan artikel menyangkut masalah “Pentingnya
Penghormatan Terhadap Toleransi Beragama Dan
Penghargaan Kepada Perbedaan (Politik) Untuk
Mengatasi Konﬂik Pemilihan Kepala Daerah DKI.
Jakarta” sangat layak dipublikasikan, mengingat
menjelang pelaksanaan pesta demokrasi rakyat bagi
masyarakat DKI. Jakarta yang akhir-akhir ini diwarnai
oleh hingar-bingar adanya kegiatan demo/unjukrasa
yang dilakukan oleh masyarakat tertentu, akibat
adanya dugaan penistaan agama tertentu oleh calon
Kepala Daerah dari partai politik tertentu. Untuk itu
diperlukan peningkatan terhadap pemahaman arti
toleransi beragama dan penghargaan terhadap
suatu perbedaan (politik), sehingga konﬂik tidak
berlangsung lama dan kondisi ketentraman dan
ketenangan kehidupan kota metropolitan ini dapat
pulih kembali sehingga tercipta suasana yang
kondusif.
Sebenarnya masalah kekisruhan yang
menyangkut ketentraman dan ketenangan dalam
pelaksanaan Pilkada DKI, Jakarta tidak perlu terjadi
seandainya ranah agama tidak disertakan dalam
ranah politik. Biarkan kedua ranah tersebut berdiri
pada substansinya masing-masing, karena baik
ranah yang menyangkut politik maupun yang
menyangkut agama merupakan sesuatu yang
sangat sensitif/rawan yang akan menimbulkan
konﬂik dalam masyarakat.
Berbicara masalah agama dan toleransi
beragama serta masalah perbedaan (politik),
maka tidak terlepas dari akibat
kemajemukan
(pluralisme)

1.bp.blogspot.com

Dalam

bangsa Indonesia yang salah satunya pluralisme
beragama (termasuk penganutnya).

Pengertian Kemajemukan (Pluralisme)

Dalam The Oxford English Dictionary disebutkan,

bahwa pluralism dipahami sebagai:
1. Suatu teori yang menentang kekuasaan
negara monolitis, dan sebaliknya, mendukung
desentralisasi dan otonomi untuk organsasiorganisasi utama yang mewakili keterlibatan
individu dalam masyarakat. Juga suatu keyakinan
bahwa kekuasaan itu harus dibagi bersamasama diantara sejumlah partai politik.
2.
Keberadaan
atau
toleransi
keragaman etnik atau kelompok-kelompok
kultural dalam suatu masyarakat atau
negara, serta keragaman kepercayaan
atau sikap dalam suatu
badan, kelembagaan dan


Achmad Syarief,SH (Ditjen. Imigrasi)
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sebagainya. Deﬁnisi yang pertama mengandung
pengertian pluralisme politik, sedangkan deﬁnisi
kedua mengandung pengertian pluralisme sosial
atau primordial (Maskuri, 2001). Sementara pakar
menyebutkan bahwa kemajemukan yang ada di
Indonesia telah menimbulkan multikulturalisme.
Secara etimologis, multikulturalisme dibentuk
dari kata multi ( banyak ), kultur ( budaya ) dan
isme ( aliran/paham ). Secara hakiki, dalam
kata itu terkandung pengakuan akan martabat
manusia yang hidup
dalam komunitasnya
dengan kebudayaannya masing-masing yang
unik. Dengan demikian, setiap individu merasa
dihargai sekaligus merasa bertanggung
jawab untuk hidup bersama komunitasnya.
Pengingkaran suatu masyarakat terhadap
kebutuhan untuk diakui ( politics of recognition
) merupakan akar dari segala ketimpangan
dalam berbagai bidang kehidupan ( Choirul
Mahfud, 2008 ). Sementara itu Azyumardi Azra
menyatakan bahwa pluralisme harus dipahami
secara
mengakar
dengan
menciptakan
sebuah tatanan kehidupan yang menghargai
dan menerima kemajemukan dalam konteks
kehidupan sehari – hari. Pluralisme tidak bisa
dipahami hanya dengan sikap mengakui dan
menerima kenyataan masyarakat yang majemuk,
tetapi harus disertai dengan sikap tulus untuk
menerima kenyataan pluralisme itu sebagai
bernilai positif dan merupakan rahmat Tuhan. (
Azyumardi Azra : Menuju masyarakat madani).
Sejarah pluralisme kepercayaan dan agama di
Negara Indonesia
1. Masa kepercayaan animisme dan dinamisme
Kepercayaan
animisme
dan
dinamisme
merupakan kepercayaan masyarakat Indonesia
yang tertua, yaitu kepercayaan terhadap kekuata
alam gaib. Animisme merupakan kepercayaan
terhadap adanya roh-roh nenek moyang dan
roh lainnya dari makhluk dan benda alam,
sedangkan dinamisme adalah kepercayaan
terhadap semua benda hidup maupun mati
yang dianggap mempunyai kekuatan gaib dan
luar biasa.
2. Masa keberadaan beberapa agama di Indonesia
Ada beberapa agama di Negara Indonesia
seperti: islam, Kristen, Katholik, Budha dan
Hindu. Masing-masing agama mempunyai
penganutnya yang disebut “umat” (komunitas),

sehingga dalam kehidupan sehari-hari sering
disebut umat Islam, umat Kristen, umat Katholik,
umat Budha, dan umat Hindu, yang menunjukkan
adanya
kemajemukan
agama
maupun
penganutnya dalam kehidupan masyarakat.
Agama merupakan salah satu dasar ikatan sosial
yang berbeda dengan dasar ikatan sosial lainnya.
Aktivitas sosial yang penghayatannya bersifat
sangat pribadi. Karenanya cenderung berkaitan
dengan kepekaan emosional (perasaan). Agama
merupakan hal yang sensitif sehingga mudah
mengundang konﬂik horizontal yang berarti
dapat menghambat proses integrasi sosial
dalam masyarakat.

Mengapa terjadi kemajemukan
(pluralisme) agama di Negara
Indonesia?

Pada

awalnya di Nusantara (Indonesia)
hanya ada dua kepercayaan yaitu animisme dan
dinamisme, tetapi akibat perkembangan jaman
yaitu dengan masuknya berbagai bangsa asing
ke Nusantara dengan berbagai tujuan yang salah
satunya adalah ingin menyebarkan agama, maka
kepercayaan animisme dan dinamisme mengalami
pengaruh/perubahan menjadi agama-agama baru
seperti: Hindu, Budha, Kristen, Katholik dan Islam,
Khonghucu. Di bawah ini sekilas sejarah tumbuhnya
berbagai agama:
1. Hindu dan Budha
Pada permulaan tarikh masehi, di Benua
Asia terdapat dua negeri besar yang tingkat
peradabannya dianggap sudah tinggi, yaitu
India dan Cina. Kedua negeri ini menjalin
hubungan ekonomi dan perdagangan yang
baik. Arus lalu lintas perdagangan dan pelayaran
berlangsung melalui jalan darat dan laut. Salah
satu jalur lalu lintas laut yang dilewati India-Cina
adalah Selat Malaka. Indonesia yang terletak di
jalur posisi silang dua benua dan dua samudera,
serta berada di dekat Selat Malaka memiliki
keuntungan, yaitu:
Keterlibatan bangsa Indonesia dalam kegiatan
perdagangan dan pelayaran internasional
menyebabkan timbulnya percampuran budaya.
India merupakan negara pertama yang
memberikan pengaruh kepada Indonesia, yaitu
dalam bentuk budaya Hindu. Ada beberapa
hipotesis yang dikemukakan para ahli tentang
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proses masuknya budaya Hindu-Buddha ke
Indonesia.
2. Kristen dan Katholik
Pada akhir abad ke-15, orang Portugis telah
mendapat jalan laut ke timur: Vasco De Gama
tiba di pantai India pada tahun 1498. Beberapa
tahun kemudian (1512). kapal-kapal Portugis
mengunjungi
kepulauan
rempah-rempah,
Maluku, untuk pertama kali, dan sejak tahun
1522 mereka tinggal tetap di Ternate, Ambon,
Banda, dan lain-lain tempat untuk berdagang.
3. Islam
Masuknya Islam sejak Abad ke-7 Masehi Sebagian
ahli sejarah menyebut jika sejarah masuknya
Islam ke Indonesia sudah dimulai sejak abad ke
7 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita
yang diperoleh dari para pedagang Arab. Dari
berita tersebut, diketahui bahwa para pedagang
Arab ternyata telah menjalin hubungan dagang
dengan Indonesia pada masa perkembangan
Kerajaan Sriwijaya pada abad ke 7.

Lebih jauh lagi dalam Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia (Universal Declaration of Human
Rights) yang diadopsi PBB pada tahun 1948, misalnya
terdapat ketentuan tentang pembatasan HAM. Pasal
29 Ayat (2), dinyatakan sebagai berikut:

“In the exercise of his rights and
freedoms, everyone shall be
subject only to such limitations
as are determined by law solely
for the purpose of securing due
recognition and respect for the
rights and freedoms of others and
of meeting the just requirements
of morality, public order and the
general welfare in a democratic
society.”

Hak pemeluk agama

Menurut

Ainul Yaqin dalam Tulisannya: “Hak
dan Kebebasan Serta Berkeyakinan Dalam Perspektif
Kesepakatan International” menyatakan bahwa
Hak dan kebebasan beragama serta berkeyakinan
merupakan salah satu hak asasi manusia yang
bersifat mutlak sebagai wujud dari hak asasi manusia
yang paling inti. Karena itu sering dikatakan bahwa,
hak dan kebebasan beragama merupakan hak asasi
yang bersifat non-derogable rights yaitu hak asasi
manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apapun.
Tetapi jika dihubungkan dengan hak
beragama, maka sesungguhnya dalam kesepakatan
internasional, tidak semua aspek hak dan kebebasan
beragama serta berkeyakinan berada dalam wilayah
hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa
pun (non-derogable rights). Dalam International
Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan
Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang
telah diratiﬁkasi dengan UU No. 12 Tahun 2005, Pasal
18 Ayat (3) dinyatakan sebagai berikut: “Kebebasan
untuk menjalankan agama atau kepercayaannya
seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan
hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan,
ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau
hak dan kebebasan mendasar orang lain.”
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(dalam melaksanakan hakhak dan kebebasannya, setiap
orang hanya patuh kepada
pembatasan yang diatur melalui
undang-undang,
sematamata untuk tujuan menjamin
pengakuan dan penghormatan
terhadap hak dan kebebasan
orang lain, dan untuk memenuhi
tuntutan
moralitas
yang
adil, ketertiban umum, dan
kesejahteraan umum dalam
suatu masyarakat demokratis).
Poin-poin di atas-lah yang kemudian diadopsi
ke dalam pasal 28 J Ayat (2) UUD 1945 hasil
amandemen yang menyatakan sebagai berikut:
“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,
setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud
semata-mata untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan

untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan,
dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat
demokratis.”
Juga dimasukkan ke dalam pasal 73 UU No. 39
tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan sebagai
berikut:
“Hak dan kebebasan yang diatur dalam
Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan
berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk
menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap
hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang
lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan
bangsa.”
Dengan demikian jelaslah bahwa, pembatasan
HAM termasuk pembatasan terhadap hak dan
kebebasan beragama adalah sesuatu yang legal dan
konstitusional dalam tertib hukum nasional dan tidak
bertentangan dengan kesepakatan-kesepakatan
internasional. Tugas untuk memelihara ketentraman
dan ketertiban masyarakat serta memelihara
persatuan dan kesatuan nasional adalah tugas dan
kewajiban negara yang sah dan legal.
Hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk
menjaga kerukunan umat beragama:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama,
dalam pasal 1 disebutkan: “”Setiap orang dilarang
dengan sengaja di muka umum menceritakan,
menganjurkan, atau mengusahakan dukungan
umum untuk melakukan penafsiran tentang
sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau
melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang
menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu,
penafsiran dan kegiatannya”. Selain itu, pemohon
juga mempersoalkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2),
Pasal 3, serta Pasal 4a yang mengatur ancaman
pidana atas pelanggaran Pasal 1. Disebutkan,
pelanggaran pidana diancam dengan hukuman
penjara maksimal lima tahun.
UU ini pernah mengalami uji materi di Mahkamah
Konstitusi agar dihapus/dicabut tetapi ditolak
pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Menteri
Agama (Suryadharma Ali) dan Menteri Hukum
Dan HAM (Patrialis Akbar) serta beberapa tokoh
agama menolak pencabutan Undng Undng ini.
Sebagaimana pendapat mantan Menteri Hukum
Dan Ham (Patrialis Akbar) bahwa pencabutan
UU
Tentang
Penyalahgunaan
dan/atau
Penodaan Agama bakal menimbulkan konﬂik

horizontal. “Permohonan ini akan menimbulkan
kerentanan kehidupan umat beragama, yang
sudah harmonis,” ujar Menteri Hukum dan HAM,
Patrialis Akbar. Dia tidak bisa membayangkan
jika permohonan tersebut dikabulkan lalu satu
agama dimasuki oleh prinsip-prinsip yang
bertolak belakang dengan ajarannya. Padahal
permasalahan prinsip dalam satu agama itu
tidak dapat ditawar. Hal ini yang kemudian
akan menimbulkan kekacauan. Bahkan sangat
besar kemungkinan muncul tindakan main
hakim sendiri. “Sangat patut dan beralasan jika
permohonan yang menuntut kebebasan itu
diabaikan dan ditolak,” kata Patrialis. Selama
ini, menurut Patrialis, Undang Undang tentang
penodaan agama itu jusru telah mencipatkan
sebuah kerukunan dan keharmonisan antarumat
beragama. Dalam UU itu juga diatur agar
tidak terjadi penyalahgunaan terhadap agama
yang lain. Kesamaan di mata hukum justru
sangat diperhatikan di sini. Oleh UU itu, setiap
warga negara dijamin kebebasannya untuk
melaksanakan kegiatan beragama. Di depan
majelis hakim, Patrialis bersuara keras, meminta
pemohon utnuk membaca kembali segala
peraturan perundangan yang terkait. Karena
pemahaman yang sepotong-potong justru akan
menimbulkan distorsi yang bisa menimbulkan
bahaya pada negara ini.
2. Pluralisme Agama sangat rentan konﬂik
Konﬂik agama adalah suatu pertikaian antar
agama baik antar sesama agama itu sendiri,
maupun antar agama satu dengan agama
lainnya.
Pada bagian ini akan diuraikan sebab terjadinya
konﬂik antar masyarakat beragama khususnya
yang terjadi di Indonesia dalam perspektif
sosiologi agama.
Hendropuspito mengemukakan bahwa paling
tidak ada empat hal pokok sebagai sumber konﬂik
sosial yang bersumber dari agama:
A. Perbedaan Doktrin dan Sikap Mental
Semua pihak umat beragama menyadari bahwa
perbedaan doktrin itulah yang menjadi penyebab
dari benturan itu. Entah sadar atau tidak, setiap
pihak mempunyai gambaran tentang ajaran
agamanya. Dalam skala penilaian yang dibuat
(subyektif ) nilai tertinggi selalu diberikan kepada
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agamanya sendiri dan agama sendiri selalu
dijadikan patokan. Oleh Karena itu perbedaan
doktrin dan sikap mental mempunyai andil
sebagai pemicu konﬂik.
B. Perbedaan Suku dan Ras Pemeluk Agama
Tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan ras
dan agama memperlebar jurang permusuhan
antar bangsa. Perbedaan suku dan ras ditambah
dengan perbedaan agama menjadi penyebab
lebih kuat untuk menimbulkan perpecahan antar
kelompok dalam masyarakat.
Contoh di wilayah Indonesia, antara Suku Aceh
dan Suku Batak di Sumatera Utara. Suku Aceh
yang beragama Islam dan Suku Batak yang
beragama Kristen; kedua suku itu hampir selalu
hidup dalam ketegangan, bahkan dalam konﬂik
ﬁsik (sering terjadi), yang merugikan ketentraman
dan keamanan.
C. Perbedaan Tingkat Kebudayaan
Agama sebagai bagian dari budaya bangsa
manusia. Kenyataan membuktikan perbedaan
budaya berbagai bangsa di dunia tidak sama.
Secara sederhana dapat dibedakan dua kategori
budaya dalam masyarakat, yakni budaya
tradisional dan budaya modern.
Perbedaan budaya dalam kelompok masyarakat
yang berbeda agama di suatu tempat atau
daerah ternyata sebagai faktor pendorong yang
ikut mempengaruhi terciptanya konﬂik antar
kelompok agama di Indonesia.
D. Masalah Mayoritas dan Minoritas Golongan.
Fenomena
konﬂik
sosial
mempunyai
aneka penyebab. Tetapi dalam masyarakat
pluralitas penyebab terdekat adalah masalah
kecenderungan dominasi mayoritas minoritas
golongan.

Penanggulangan Konﬂik Agama

Agama

sebuah keyakinan. Bukan barang mainan.
Setiap orang bersedia melakukan apa saja, demi
keyakinan agama. Inilah yang harus diperhatikan oleh
semua golongan, agar tidak bertindak sewenangwenang. Karena hanya akan menyulut perang antara
agama.
Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk
menangani konﬂik antar agama :
1. Dalam menangani konﬂik antaragama, jalan terbaik
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yang bisa dilakukan adalah saling mentautkan
hati di antara umat beragama, mempererat
persahabatan dengan saling mengenal lebih
jauh, serta menumbuhkan kembali kesadaran
bahwa setiap agama membawa misi kedamaian.
2. Perlu dicari tokoh masyarakat yang dipercaya
dan/ atau dihormati oleh pihak-pihak yang
berkonﬂik, untuk berusaha menghentikan konﬂik
(conﬂict intervention), melalui lobi-lobi, negosiasi,
diplomasi.
Untuk menghadapi masalah-masalah konﬂik
dengan kekerasan yang melibatkan umat berbagai
agama dalam suatu masyarakat, diperlukan sikap
terbuka dari semua pihak, dan kemampuan untuk
memahami dan mencermati serta menganalisa
sumber-sumber konﬂik. Demikian juga diperlukan
adanya saling pengertian dan pemahaman
kepentingan masing-masing pihak, agar dapat
mengembangkan dan melihat kepentingan bersama
yang lebih baik sebagai prioritas, lebih daripada
kepentingan masing-masing pihak yang mungkin
bertentangan.

Pentingnya Toleransi Antar Umat
Beragama dan Menghargai Perbedaan:

1) Semangat Religius
Dalam agama Kristen yaitu Roma 12:10 Hendaklah
kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling
mendahului dalam memberi hormat. Petrus 2:17,
5:9, Hormatilah semua orang, kasihilah saudarasaudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja!,
Petrus 3:8 Dan akhirnya, hendaklah kamu semua
seia sekata, seperasaan, mengasihi saudarasaudara, penyayang dan rendah hati, Matius 23:8,
Tetapi kamu, janganlah kamu disebut Rabi; karena
hanya satu Rabimu dan kamu semua adalah
saudara. Dalam ajaran Islam disebutkan dan
katakanlah kepada para hambaku-Ku: “Hendaklah
mereka berbicara dengan ucapan yang sebaikbaiknya” dalam berdakwah. Bahwasanya setan
itu suka menimbulkan perselisihan di antara
mereka. Sesungguhnya antara setan dan manusia
terbentang permusuhan sejak dahulu. Isra: 53
Janganlah kamu seperti orang-orang yang
berpecah belah dan bersilang- sengketa sesudah
datang kepada mereka bukti yang terang! .... AlImran: 105.
2) Semangat nasionalisme
3) Semangat pluralisme

4) Dialog antar umat beragama
5) Membangun suatu pola komunikasi untuk interaksi
maupun konﬁgurasi hubungan antar agama,
media, masa, dan harmonisasinya.
Menyadari realitas kemajemukan itu dan
adanya tugas besar bangsa kita dalam membangun
masa depan, maka hubungan dan kerjasama antar
umat beragama harus makin dikembangkan dan
menjadi program yang berkesinambungan, baik
yang dilaksanakan oleh umat beragama / lembagalembaga keagamaan maupun atas prakarsa
Pemerintah. pada bagian penutup ini penulis kembali
menegaskan bahwa pluralisasi merupakan suatu
yang tidak mungkin kita hindari, tetapi kita sebagai
bangsa yang besar harus sekuat tenaga menjadikan
pluralisasi sebagai asset bangsa bukannya media
yang dapat memecahbelah kehidupan masyarakat,
sosial dan keagamaan. Kemudian perlu sekali lagi
ditegaskan :

Kalau setiap manusia Indonesia
menyadari bahwa kemajemukan
itu suatu keniscayaan, bahwa
bangsa Indonesia itu tidak dapat
diseragamkan, dan karenanya
perlu toleransi yang tinggi,
maka tidak perlu terjadi konflik
horisontal sebagaimana terjadi
pada akhir-akhir ini. Konflik ini
harus dapat kita manage dengan
bijak (conflict management).
Maka kemajemukan tidak harus
membuat bangsa kita terus
bertikai yang sangat kontra
produktif dalam pelaksanaan
pembangunan. Kemajemukan
tidak harus membahayakan atau
mengancam Negara Kesatuan
republik Indonesia.

Menghargai perbedaan (politik)

Setiap

orang berhak untuk memiliki pendapat/
opini/argumentasi sendiri. Terkadang Anda harus
berbeda pendapat dengan orang-orang di sekitar
Anda dalam memandang suatu masalah. Hal itu
sangatlah wajar.

Cara menghargai perbedaan

Pada

dasarnya setiap orang ingin dihargai oleh
orang lain. Jika anda ingin dihargai oleh orang lain,
kamu tentu harus menghargai orang lain. Pada
kenyatannya tidak semua orang mudah menghargai
orang lain.
Berikut beberapa cara untuk menghargai
Perbedaan:
1. Dengarkan dan cerna dengan baik saat
lawan kita sedang bicara dan jangan menyela
pembicaraannya saat dia berbicara. Kita akan
terhormat dan dihormati oleh lawan bicara kita.
2. Bila kita tidak sependapat dengan pendangan
orang lain, jangan langsung kita katakan bahwa
pandangannya itu salah, tapi carilah uangkapan
kata yang indah dalam menyampaikan penolakan
kita akan pandangannya. Dengan demikian
komunikasi dialogis antara kita dengan lawan
bicara akan berjalan kondusif dan tidak membuat
dia merasa disepelekan.
3. Selama tidak mengangu target waktu atau
agenda kita dalam diskusi biarkanlah orang lain
untuk mengungkapkan ide-idenya, siapa tahu
dari ungkapan lawan diskusi kita ada ide dan
masukan yang bisa bermanfaat buat kehidupan
kita, kalaupun anda merasa isi pembicaraanya
tidak berkualitas maka jadilah pendengar yang
baik, maka anda akan dihormati orang lain.
4. Berjiwa besarlah pada saat pendapat kita tidak
diterima oleh orang lain, karena boleh jadi
argumentasi kita kalah kuat dengan argumentasi
orang lain.
5. Hormati teman kita kendatipun kita berbeda
pendapat dengannya apalagi memandangnya
sebagai musuh, jangan sampai persahabatan kita
dengannya menjadi putus hanya dikarenakan
terjadi perbedaan pendapat.
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AGENDA

16 Oktober 2016
Rakornis - Penguatan Tugas dan
Fungsi Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan HAM
dalam Rangka Pelayanan dan
Penegakan Hukum PASTI Nyata

DR.

Bambang Rantam Sariwanto Sekretaris
Jenderal Kementerian Hukum dan HAM membuka
kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Badan Penelitian
dan Pengembangan Hukum dan HAM yg di hadiri
oleh Kabid Hukum dan HAM seluruh Indonesia.
Pembukaan Kegiatan RAKORNIS Penguatan Tugas
dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan HAM dalam rangka Pelayanan dan

Penegakan Hukum PASTI nyata.dihadiri oleh
Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama
dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan
dilakukan selama tiga hari yaitu tgl 16 sd 18 Oktober
2016 di Hotel Bidakara Jakarta.(16/10/2016)Rakornis
Penguatan Tugas dan Fungsi Balitbang Hukum dan
HAM dalam rangka pelayanan dan penegakan
hukum PASTI nyata.

Legal Expo 2016
Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia

Dr.

Bambang Rantam Sariwanto Sekretaris Jenderal
Kementerian Hukum dan HAM didampingi Pejabat Tinggi
Madya dan Pejabat Tinggi Pratama membuka Acara Legal
Expo 2016. Kegiatan Legal Expo diikuti oleh 11 Unit Utama
eselon 1 di lingkungan Kemenkumham, Mahkamah Agung
RI, Kejaksaan Agung RI, Komisi Yudisial RI, Ombudsman
RI, Pusat Pelaporan Analisia dan Transaksi Keuangan,
Komisi Nasional HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan

21 November 2016

Workshop Hasil Kajian
Isu HAM Aktual di buka oleh Kepala Badan Penelitian
dan Pengembangan Hukum dan HAM, Bapak Y. AMBEG
PARAMARTA, S.H., M.Si. Workshop ini merupakan
bagian dari kegiatan Penelitian dan Kajian Isu HAM
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Korban, Badan Narkotika Nasional, Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta, Pemerintah Provinsi DIY, Ikatan Notaris Indonesia,
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Peradi, UKI, UI, Univ.
Jayabaya, UNDP, World Bank, Center for Detention Studies.
Semangat dan pesan yang terkandung dalam
penyelenggaraan Legal Expo adalah kenyataan bahwa
pembangunan hukum dan HAM tidak dapat dilakukan
sendiri oleh Kemenkumham. Perlu ada kerja sama dengan
para pihak khususnya instintusi yang bergerak di bidang
hukum dan HAM. Sejalan dengan itu peran serta masyarakat
juga menjadi penting sebagai energi yang potensial untuk
mendorong percepatan pembangunan.
Kegiatan lain yaitu dialog interaktif dengan tema
yang menarik. (25/10/2016)

Workshop Hasil Kajian Isu HAM Aktual
"Penegakan Hukum Berbasis HAM"

Penyelenggaraan

Warta Hak Asasi Manusia HUMANIS

25 Oktober 2016

Jakarta, Hotel Grand Mercure
Kemayoran, Jakarta Pusat

Aktual Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM. Untuk
itu, kegiatan penelitian dan pengkajian HAM harus
dilakukan secara terencana dan terarah yang didukung
oleh sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki
pengetahuan hukum dan hak asasi manusia yang luas,
dan membangun jaringan/kerjasama kelembagaan.

Berkaitan dengan hal tersebut Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan HAM memandang perlu
menyelenggarakan kegiatan Workshop dengan tema
“Penegakan Hukum Berbasis Ham” Banyak aspek yang
perlu dipahami sehingga gagasan dan atau konsep
yang berkaitan dengan Manajemen Pemasyarakatan
Berbasis Indikator, akan tersosialisasi bidang hak asasi
manusia.
Penegakan hukum masih menjadi masalah
krusial yang dihadapi Indonesia, setidaknya dalam satu
dekade terakhir. Meski upaya reformasi penegakan
hukum terus dilakukan, yang dimulai sesaat setelah
memasuki masa reformasi 1998, namun sampai hari
ini sepertinya beragam persoalan tetap menyelimuti
tugas pemerintah dalam penegakan hukum tersebut,
banyaknya masalah dalam penegakan hukum
tergambar pula dari rendahnya tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap penegakan hukum yang
dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk pada
aparat penegak hukumnya sendiri.
Pendekatan sistem hukum yang dikemukakan
Lawrence Friedmen (1998), untuk melakukan perbaikan
terhadap sistem hukum, guna mendorong penegakan
hukum yang berkeadilan, maka setidaknya harus
melibatkan tiga pilar yang terdiri dari: (1) substansi
hukum (legal substance), yang di dalamnya mencakup
reformasi legislasi; (2) struktur hukum (law structure),
termasuk di dalamnya sumberdaya manusia aparat
penegak hukum (human resource), masuk di dalamnya
pula koordinasi diantara aparat penegak hukum; dan
(3) budaya hukum (legal culture), baik budaya aparat
penegak hukum maupun publik atau warga negara
pada umumnya.
Arah Kebijakan Penegakan hukum yang
berkualitas dapat diwujudkan dengan empat unsur:
1). Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu; 2) Sistem
Peradilan Pidana Anak Yang Berlandaskan Keadilan
Restoratif: 3) Sistem Peradilan Perdata yang Mudah
dan Cepat; dan 4) Pedidikan Aparatur Penegak Hukum
yang Terintegrasi.
Arah Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Belum Efektif mengisyaratkan tiga unsur
yakni: 1) Peraturan Perundang-Undangan di bidang
Tindak Pidana Korupsi yang belum Harmonis; 2).
Pelaksanaan Kebijakan Anti Korupsi yang belum Efektif;
dan 3). Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam
Penyelenggaraan Negara.
Terakhir,
arah
kebijakan
Penghormatan,
Perlindungan dan Pemenuhan HAM mengisyaratkan
unsur: 1) Peraturan HAM yang Harmonis; 2)
Penghormatan dan Perlindungan HAM; 3) Bantuan
Hukum bagi Masyarakat Miskin; 4) Kesetaraan Gender
di bidang hukum; dan 4) Pendidikan HAM yang
berkualitas.

Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK memberikan
penjelasan dan penegasan yang cukup mendetail,
mengenai agenda HAM. Penekanannya pada ‘negara
hadir’ dalam upaya perlindungan, penghormatan dan
pemenuhan hak asasi manusia. Bahkan secara khusus,
pemerintahan ini memberikan janji perlindungan
bagi kelompok marjinal, dan menyelesaikan berbagai
kasus pelanggaran HAM masa lalu, yang selama ini
telah menjadi ganjalan bagi bangsa Indonesia. Janji
dan komitmen politik tersebut kemudian dirumuskan
dalam dokumen resmi kenegaraan, yang disahkan
dengan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2015-2019.
Berangkat dari arah kebijakan tersebut,
pada tahun 2017 Balitbang Hukum dan HAM
masuk dalam Program Prioritas Nasional yaitu
Perlindungan,Penghormatan dan Pemenuhan HAM.
Dengan demikian, Balitbang Hukum dan HAM harus
dapat memberikan kontribusi untuk Harmonisasi
Peraturan Perundang-undangan terkait hak asasi
manusia. Kita pahami bersama bahwa terdapat banyak
isu strategis atau permasalahan hukum dan HAM
yang perlu dilakukan pengkajian atau penelitian, untuk
kemudian dirumuskan sebagai bahan pembangunan
hukum nasional.
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan
HAM (Permenkumham) Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian
Hukum dan HAM sebagaimana telah diubah dengan
Permenkumham Nomor 6 Tahun 2015 tentang
perubahan Permenkumham No. 29 Tahun 2015, maka
terdapat penambahan tugas dan fungsi Balitbang
Hukum dan HAM, dimana Balitbang tidak hanya
pelaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan di
bidang hak asasi manusia tetapi juga penelitian dan
pengembangan di bidang hukum. Untuk itu, tentu
pencapaian tugas Balitbang Hukum dan HAM tidak
terlepas dari peran Bidang Hukum dan Bidang HAM
pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM di wilayah.
Pada tema Workshop hari ini terkait Penegakan
Hukum Berbasis HAM akan lebih difokuskan pada
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Penegakan Hukum Berbasis Indikator di Pemasyarakatan
yang akan mencoba membuat sebuh indikator
Pemasyarakatan dalam pelaksanaan berdasarkan pada
Struktur (indikator yang menggambarkan komitmen
secara normatif berupa peraturan perundangundangan baik tingkat internasional dan nasional),
Proses(indikator yang menggambarkan langkah yang
dilakukan) dan (indikator yang menggambarkan kondisi
individu/ kelompok masyarakat sebagai dampak dari
indikator proses)diantaranya:
1. Penerimaan dan klasiﬁkasi berdasarkan tahanan/
narapidana;
2. Pembinaan NarapidanaSelama Menjalani Proses
Hukum;
3. Perawatan Narapidana Selama Menjalani Proses
Hukum
4. Keamanan Dan Ketertiban Narapidana Selama
Menjalani Proses Hukum
5. Penanganan terhadap pelaku tindak pidana dari
aparat penegak hukum.
Keterpurukan penegakan hukum di Indonesia
terletak pada faktor integritas aparat penegak hukum,
aturan hukum yang tidak responsif, serta belum
diaplikasikannya nilai HAM dalam penegakan hukum
oleh aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan
ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan
hukum yang ada di Indonesia. Tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap penegakan hukum sangat
dipengaruhi oleh keadaan atau situasional suatu
daerah, apabila disuatu daerah penegakan hukumnya
baik, maka tingkat kepercayaan masyarakat juga baik di
daerah tersebut, namun apabila penegakan hukumnya
kurang baik, maka tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap penegakan hukum di daerah tersebut
menjadi kurang baik. Dalam rangka pembentukan
hukum nasional, perlu dibentuk konsepsi sistem hukum
Indonesia yang harus diserap dalam pembentukan
hukum, sehingga dibutuhkan standar hukum yang
bersifat united legal frame work danKesatuan
pandangan(united legal opinion) di antara aparat
penegak hukum sehingga perlu dibentuk peraturan
perundang-undangan yang sinergitas terpadu dalam
pelaksanaan tugas penegakan hukum.
Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat,
maka dibutuhkan aparat penegak hukum yang
memiliki integritas baik, aturan hukum yang responsif
yang sejalan dengan nilai-nilai Hukum dan HAM,
selanjutnya diimplementasikan ke dalam pelaksanaan
tugas sehari-hari oleh aparat penegak hukum, selain
itu Kebutuhan membuat penilaian (assessment)
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terhadap keseluruhan rencana pembangunan, dengan
menggunakan pendekatan hak asasi manusia, untuk
melihat sejauhmana potensi terjadinya pelanggaran
HAM dalam setiap program dan agenda pembangunan.
Untuk itulah kedepannya dalam proses
pembuatan sebuah kebijakan harus berdasarkan
hasil penelitian (policy based research), dimana suatu
kebijakan dibuat berdasarkan pada data, bukti,
pengetahuan yang berkualitas serta indikator. Selain
itu, kebijakan publik juga harus melalui proses uji coba
yang baik (well-tested) sehingga bisa diimplemetasikan
dengan baik, selama ini lembaga Penelitian dan
pengembangan di berbagai kementerian hanya berfungsi untuk memproduksi pengetahuan (knowledge
producer/knowledge creator) dan tidak menggunakan
pengetahuan untuk perumusan kebijakan.
Workshop dihadiri oleh peserta yang terdiri atas
unsur:
1. Kementerian Negara
2. Lembaga Negara
3. Instansi Penegak Hukum
4. Akademisi dari Perguruan Tinggi Negeri dan
Swasta
5. Lembaga Swadaya Masyarakat
6. Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan HAM
7. Media Elektronik dan Cetak
dengan narasumber Bapak I Wayan Kusmiantha
Dusak (Direktur Jenderal Pemasyarakatan) dengan
tema makalah “Manajemen Pemasyarakatan”. Dr.
Thomas Sunaryo, M.Si. (Dosen Universitas Indonesia)
dengan tema makalah “manajemen Pemasyarakatan
Berbasis Indikator”. Diskusi kelompok terfokus yang
terbagi dalam 5 (lima) kelompok yang akan dipandu
oleh Peneliti Pusat Penelitian dan pengembangan
HAM:
1. Kelompok I (Penerimaan di Lembaga
Pemasyarakatan) - Di pandu oleh Denny
Zainuddin, S.H.,M.H.
2. Kelompok II (Pembinaan di Lembaga
Pemasyarakatan) - Dipandu oleh Penny Naluria
Utami, S.Sos.,M.H.
3. Kelompok III (Perawatan di Lembaga
Pemasyarakatan) - Dipandu oleh Tonny Yuri
Rahmanto, S.H.
4. Kelompok IV (Keamanan di Lembaga
Pemasyarakatan) - Dipandu oleh Horison
Citrawan, S.H.,LL.M.
5. Kelompok V (Aparat Penegak Hukum)

21 Desember 2016
Seminar Hukum dan Hak Asasi
Manusia Badan Litbang Hukum dan
Hak Asasi Manusia
Hotel Arya Duta Jakarta

Jakarta,

21 Desember 2016 Badan Penelitian
Hukum dan Hak Asasi Manusia meyelenggarakan
seminar Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan
mengangkat tema “Revitalisasi dan Reformasi Hukum
Dalam Perspektif Penghormatan, Perlindungan
dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia”. Seminar ini
dirangakai dengan pemberian penghargaan bagi
para pemenang Lomba Menulis Artikel Popoler
Hukum dan HAM.
Kegiatan Seminar Hukum dan HAM serta
Lomba Menulis Artikel Populer Hukum dan HAM
merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam
rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia seDunia ke-68. Peringatan hari HAM ini merupakan
momentum untuk melakukan review atau mereﬂeksi
atas upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah
terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di tahun berjalan, serta harapan untuk
peningkatan upaya di tahun berikutnya (2017).
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum
dan HAM mencoba untuk mengukur implementasi
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan
HAM khususnya untuk Hak Atas Rasa Aman dalam
skala Nasional dengan menggunakan indikator yang
telah disusun pada tahun sebelumnya. Dengan
adanya indikator HAM maka akan memudahkan
pemerintah dalam memantau dan mengevaluasi
kinerja penegakan hukum dalam kerangka
perlindungan HAM, serta dapat digunakan dalam
rangka pelaporan mekanisme HAM di tingkat
internasional.
Secara umum Indikator Hak atas Rasa Aman
menggambarkan bahwa perlindungan terhadap hak
tersebut sudah dijamin di dalam kerangka regulasi,
mulai dari konstitusi hingga peraturan pelaksana

di tingkat teknis. Adapun tantangan ditemukan
pada tingkat implementasi, khususnya terkait
kewenangan menangkap dan menahan, yang di
masa mendatang perlu memperhatikan norma dan
prinsip hak asasi manusia. Sedangkan pada tataran
output, diperlukan mekanisme yang efektif dalam
memberikan pemulihan ketika terjadi pelanggaran
terhadap hak atas rasa aman, serta negara perlu
memastikan aktualisasi due process of law dalam
proses penegakan hukum.
Seminar ini menghadirkan para narasumber
yang akan memberikan tanggapan dan masukan
atas Laporan Nasional Indikator Hak Atas Rasa
Aman yaitu :Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A.,
Ph.D. (Guru Besar FHUI), Yosep Adi Prasetyo (Ketua
Dewan Pers), Ifdal Kasim (Kantor Staf Presiden).
Selain kegiatan seminar, diberikan pula
penghargaan bagi para pemenang Lomba Menulis
Artikel Populer Hukum dan HAM. Lomba Menulis
Artikel Populer ini diperuntukkan bagi pelajar tingkat
Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sederajat SeJabodetabek. Lomba Menulis Artikel Populer ini
disponsori oleh BNI’46 dan BRI, diikuti oleh 836
orang pelajar SMA/sederajat se-Jabodetabek.
Ada dua tema yang diangkat pada lomba menulis
artikel tahun ini yaitu: “Pencegahan Penyalahgunaan
Narkoba di Kalangan Pelajar” dan “Tolak Perilaku
Seks Bebas di Kalangan Pelajar”.
Seluruh artikel tersebut dinilai oleh tim penilai
yang berasal dari Balitbang Hukum dan HAM
dan tim penilai independen yaitu Prof. Harkristuti
Harkrisnowo (Guru Besar FHUI), Prof. Arief Rahman
(Pemerhati Pendidikan) dan Yosep Adi Prasetyo
(Ketua Dewan Pers), hingga terpilih enam artikel
terbaik untuk masing-masing tema.
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LEGAL EXPO
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM ikut mengambil
bagian dalam Legal Expo 2016 dengan tema Pelayanan dan Penegakan
Hukum Pasti Nyata dengan membuka stand dan memamerkan Bukubuku hasil Penelitian, Majalah, Jurnal, Brosur dan Poster – poster yang
bertemakan HAM juga memperkenalkan E-book Balitbang Hukum ‘16
dan
HAM.

EXPO

KARYA DHIKA
Peringatan Hari Dharma Karyadhika Tahun 2016 yang di peringati
setiap tanggal 30 Oktober Balitbang Hukum dan HAM ikut dalam
berbagai kegiatan antara lain Lomba Voley Putra dan Putri, Gerak Jalan
Putra bdan Putri dan Kegiatan Pasar Inovasi dan Kreativitas, perwakilan
dari anak Pegawai Balitbang Hukum dan HAM yg terdiri dari lima anak
mengikuti Lomba Menggambar untuk kategori umur 4 sd 8 tahun
dengan tema Kendaraan Masa Depan.

DARMA
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