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Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya
Taufik H Simatupang
Revitalisasi Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Perlindungan
Kekayaan Intelektual Di Indonesia
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10 Nomor 1. Maret 2016.
Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat
tentang pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia, faktor-faktor pengaruh
rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan KI dan kendala yang dihadapi
Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Metodologi penelitian didekati dengan
pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif, bersifat deskriptif analisis dengan bentuk
evaluatif dan dari sudut penerapannya penelitian ini adalah penelitian terapan (applied research)
yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan secara praktis, aplikatif dan dapat digunakan
sebagai data bagi Pimpinan untuk mengambil kebijakan terkait secara lebih cepat. Hasil penelitian
menemukan mayoritas masyarakat berpersepsi bahwa penghargaan terhadap Kekayaan Intelektual
mutlak diperlukan karena tenaga dan fikiran manusia perlu mendapat penghargaan.Penghargaan
terhadap Kekayaan Intelektual juga dipandang berpotensi memotivasi setiap orang berlombalomba untuk berkreasi dan berkarya. Oleh karena itu setiap orang harus diberikan ruang seluasluasnya untuk menunjukkan kreativitasnya, di sisi lain semua pemangku kepentingan tentunya
harus memberikan penghargaan dan kemudahan-kemudahan yang diperlukan. Meskipun dalam
kenyataannya pemilik Kekayaan Intelektual, belum mendapatkan keuntungan (royalti) yang pantas
atas karya intelektualnya karena banyaknya pembajakan dan tindakan plagiat. Terkait dengan
kesadaran hukum masyarakat penelitian menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi rendahnya
kesadaran masyarakat disebabkan kurangnya pengetahuan tentang Kekayaan Intelektual. Hal ini
menunjukkan ada kecenderungan sosialisasi dan promosi yang dilakukan belum maksimal dan
faktor lain seperti frekuensi (volume) yang kurang intens, sasaran/audiens tidak tepat, materi dan
kemampuan si pemateri atau narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi yang belum memadai.
Disamping itu juga karena harga produk tiruan yang lebih murah dari produk aslinya.Kendalayang
dihadapi pemerintah selama ini dalam rangka sosialisasi Kekayaan Intelektual adalah kurangnya
Sumber Daya Manusia yang memahami pengetahuan dasar tentang Kekayaan Intelektual,
kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan sosialisasi seperti kenderaan, buku-buku tentang
Kekayaan Intelektual, alat-alat bantu untuk melakukan sosialisasi, disamping minimnya anggaran
untuk kegiatan sosialisasi.
Kata Kunci: Kesadaran Hukum Masyarakat, Perlindungan KI Di Indonesia, Peran Pemerintah.

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya
Edward James Sinaga
Standardisasi Bangunan Kantor Imigrasi Kelas I Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan
Publik
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10 Nomor 1. Maret 2016.
KantorImigrasi Kelas I sebagaiUnit PelaksanaTeknis merupakan perwujudan dari bentuk Instansi
Pemerintah yang melayani masyarakat di bidang keimigrasian.Keberadaan Kantor Imigrasi
memiliki peran yang sangat penting dalam hal pelayanan publik, seperti pengurusan dokumen
perjalanan, visa, ijin tinggal dan status, penyidikan dan penindakan, lintas batas, dan kerjasama
luar negeri serta sistem informasi keimigrasian. Dalam rangka optimalisasi pelayanan yang baik
kepada masyarakat dan seiring dengan intensitas pelayanan yang semakin meningkat, maka
perlu upaya untuk memiliki gedung yang lebih layak dan memadai dalam rangka memberikan
kenyamanan baik bagi pegawai yang melayani, maupun bagi masyarakat.Tujuan tulisan ini
untuk mendesain kantor imigrasi yang sesuai dengan kegiatan dan kebutuhan pengguna kantor
imigrasi kelas I sehingga dapat memberikan rasa nyaman serta aman bagi penggunannya.
Dengan menggunakan descriptive analysis sehingga dapat menggambarkan gedung standar
bangunan Kantor Imigrasi Kelas I dengan cara menelaah secara teratur, objek, dan secara
cermat.Kondisi eksisting gedung Kantor Imigrasi Kelas I yang saat ini dinilaikurang representatif
untuk menunjang kegiatan pelayanan publik di bidang keimigrasian yang lebih transparan.Tidak
hanya transparan dalam kegiatan pelayanan publiknya namun seharusnya juga diterapkan dalam
tampilan bangunan serta layout ruang di dalamnya dengan meningkatkan sarana prasarana yang
menunjang agar sesuai dengan kebutuhan masyaraka tdan memperlancar kinerja pelayanan.
Untuk mengembangkan standar bangunan Kanim Kelas I diperlukan siteplan bangunan Kanim
Kelas I, Pengaturan ruang,Spesifikasi ruang-ruang utama berikut perabotnya,danpola hubungan
kedekatan ruang.
Kata Kunci : Standar Gedung, Kantor Imigrasi Kelas I,Pelayanan Publik
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Ahmad Sanusi
Aspek Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Dan Tahanan Di Lembaga
Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10 Nomor 1. Maret 2016.
Berdasarkan data, Narapidana dan Tahanan di Lapas dan Rutan pada 33 (tiga puluh tiga) Provinsi
di 464 Unit PelaksanaTeknisLapas dan Rutan sudah mencapai 162.441 orang/Januari 2015.
Padatnya tingkat hunian Rutan/Lapas menghambat Rutan/Lapas dalam melaksanakan fungsi
pelayanan atau pembinaan. Kelebihan kapasitas yang tidak sebanding dengan luas dan hunian
akan berakibat sangat cepat narapidana dan tahanan terjangkit penyangkit menular. Disisi lain
kondisi sanitasi yang kurang baik akan mempercepat proses lingkungan yang tidak sehat. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui gambaran secara umum terkait dengan layanan kesehatan dan
perawatan bagi narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan
Negara. Dengan permasalahan sebagai berikut : pertama Bagaimana pelaksanaan Layanan
Kesehatan pada Lapas dan Rutan. Kedua Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pemberian
layanan kesehatan pada Lapas dan Rutan. Sementara Penelitian menggunakan pendekatan
kuantitatif, dengan strategi meneliti menekankan pada usaha memanfaatkan dan mengumpulkan
informasi mengenai suatu fenomena secara statistik. Hasil penelitian menyimpulkan belum ada
standardisasi poliklinik pada Rutan dan Lapas. Kemudian penempatan tenaga medis (dokter)
masih belum merata pada tiap-tiap Rutan dan Lapas. Selain pula Sarana dan prasarana poliklinik
serta obat-obatan, menurut responden dari tenaga medis masih dirasakan sangat kurang dan masih
perlu adanya peningkatan. Oleh karena itu, maka penulis merekomendasikan Rutan dan Lapas,
perlu adanya kebijakan standard ruang layanan kesehatan (poliklinik kesehatan), seperti ruang
obat; ruang poli gigi, ruang konseling; ruang poli umum; dan ruang rawat inap. Dan padaRutan
dan Lapas, perlu segera adanya penempatan tenaga medis (dokter) yang masih belum terisi oleh
tenaga medis seperti dokter umum dan dokter gigi.
Kata Kunci: Layanan Kesehatan, Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan, Lembaga
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
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Victorio H. Situmorang
Standardisasi Bangunan Rumah Detensi Imigrasi
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10 Nomor 1. Maret 2016.
Setiap orang yang melakukan perlintasan antar negara harus mengikuti peraturan yang berlaku,
tetapi tidak sedikit orang-orang yang melakukan perlintasan secara ilegal (tidak mengikuti peraturan
yang berlaku). Hal ini dapat kita jumpai berdasarkan jumlah Imigran ilegal yang tertangkap dan
dimasukan ke dalam Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) di Indonesia. Jumlah imigran ilegal /
deteni yang ditampung di Rudenim jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat, yang
mengakibatkan sudah tidak terlihat cukup efisien lagi terutama dalam hal daya tampung deteni.
Jika diistilahkan secara gamblang, sudah dalam kategori kelebihan daya tampung/muatan (over
capacity). Dalam penelitian ini dibahas bagaimana kondisi Rudenim di Indonesia terkait kondisi
di atas. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis deskriptif dengan sumber data sekunder.
Hasil penelitian ini menggambarkan kenyataan yang ada lapangan, dan memberikan solusi
terhadap permasalahan/kondisi tersebut.
Kata kunci: Rumah detensi imigrasi, imigran ilegal, kelebihan kapasitas

Oksimana Darmawan
Implementasi Norma Standar Di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta Dalam Upaya Pencegahan
Konflik Antar Deteni
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10 Nomor 1. Maret 2016. hlm 103 - 124
Tantangan dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI.1917.OT.02.01 Tahun 2013 tentang
Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dihadapkan akan upaya
pencegahan konflik antar deteni. Pencegahan konflik kekerasan ini juga menyangkut kewajiban
Pemerintah Indonesia melalui Ditjen Imigrasi menerapkan norma standar Hak Asasi Manusia
(HAM) dalam SOP di Rudenim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat
deskriptif, berbentuk penelitian tindakan dengan teknik penarikan sampel secara purposive
sampling, yaitu informan petugas Rudenim Jakarta yang bertugas pada tahap pendetesian dan
pelayanan deteni serta keterwakilan deteni sebesar 10% dari tiap kewarganegaraan, teknik
pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara, dan kuesioner untuk deteni. Hasil penelitian
menyangkut tipologi konflik, faktor kesalahpahaman merupakan faktor utama terjadinya konflik.
Selain itu, faktor pendorong terjadinya konflik antar deteni adalah stres yang bisa diakibatkan tidak
adanya kegiatan yang sifatnya hiburan atau olahraga di luar Rudenim. Mengenai implementasi
norma HAM, masih ditemui kekurangan, seperti tidak adanya tenaga konseling kepada deteni.
Salah satu upaya pencegahan konflik dalam membangun sistem peringatan dini adalah petugas
keamanan memanfaatkan deteni yang sudah lebih dahulu berada di Rudenim untuk membantu
petugas mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan yang terjadi antar deteni. Saran
yang bisa diberikan, antara lain, pengadaan tenaga psikolog yang mampu berbahasa asing,
penyempurnaan SOP dengan menambahkan 21 variabel penelitian yang memuat norma standar
HAM, dan membuat peta potensi konflik.
Kata kunci: Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), norma
standar Hak Asasi Manusia (HAM), dan pencegahan konflik kekerasan.
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Firdaus
Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Skizofrenia di
Daerah Istimewa Yogyakarta
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10 Nomor 1. Maret 2016.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi penyandang
skizofrenia, mengidentifikasi kendala pemenuhan hak atas kesehatan bagi penyandang skizofrenia
dan mengidentifikasi bentuk pelanggaran hak asasi manusia apa saja yang dihadapi penyandang
skizofrenia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan studi
lapangan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam. Hasil Penelitian
menunjukkan sudah ada peraturan daerah dalam melindungi penyandang skizofrenia berupa
Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanggulangan Pemasungan
yang bertujuan untuk meningkatkan edukasi tentang kesehatan jiwa, dan untuk penanganan
gelandangan psikotik telah mempunyai Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan
Gelandangan dan Pengemis. Pelayanan kesehatan jiwa telah menggunakan penerapan
pelayanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat dengan menggunakan kader jiwa untuk turun ke
lapangan mengidentifikasi penyandang skizofrenia di wilayahnya.Kendala upaya pemenuhan hak
atas kesehatan bagi penyandang skizofrenia kondisi ini tidak lain karena pemerintah daerah juga
minim perhatian terhadap isu kesehatan jiwa. Hal ini salah satunya dibuktikan dengan hampir
tidak tersedia anggaran khusus yang memadai tentang kesehatan jiwa di pemerintah daerah.
Masih diketemukan indikasi pelangggaran dan pembiaran terhadap penyandang skizofrenia yang
terlantar di panti-panti.Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan jaminan hak penyandang
skizofrenia untuk terbebas dari perbuatan di luar kemanusiaan, penyiksaan, dan hukuman kejam
lainnya.
Kata Kunci: Pemenuhan, Hak Atas Kesehatan, Penyandang Skizofrenia
Josefhin Mareta
Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi Dan Korban
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10 Nomor 1. Maret 2016. hlm 151- 166
Saksi seringkali tidak dapat dihadirkan karena adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak
tertentu, sehingga perlu adanya perlindungan hukum kepada setiap orang yang mengetahui atau
menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkapkan tindak pidana yang telah terjadi dan
melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tujuan
pembentukan dan proses analisis kebijakan perlindungan saksi dan korban. Penelitian yuridis
normatif ini menggunakan analisis kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan. Berdasarkan
hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa saksi dan korban menjadi elemen penting untuk
membantu tercapainya tuntutan keadilan di dalam sistem peradilan terpadu (integrated criminal
justice system), sehingga dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. UndangUndang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengamanatkan
penguatan kelembagaan LPSK, tidak hanya saksi dan korban dalam pelanggaran HAM berat,
tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terosisme saja yang
mendapatkan perlindungan, namun juga untuk semua kasus pidana, di mana para saksi dan
korbannya memerlukan perlindungan. Oleh karenanya, LPSK diharapkan dapat membangun
kepercayaan dari masyarakat sebagai pelapor.
Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Perlindungan Hukum, Saksi dan Korban
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Taufik H Simatupang
Revitalization of
Indonesia

Society Legal Awareness in order to Protect Intellectual Property In

Scientific Journal of Law Policy, Volume 10 Number 1, March 2016,
The issues in this research arehow society perception on the importance of intellectual property,
factors that influence low level of society awarness on its protection and the obstacles faced
government in promoting its awarness. It used qualitatif and quantitatif method, an analyticaldescriptive term and evaluative research. It was also an applied research aimed to solve
problems, practically, applicatively and could be useful as data for stakesholders to make decisionmaking,shortly.Based on research found that the majority of society needed absolutely to be
appreciation for their intellectual property as an invention that generated by ideas and thoughts.
Its could motivate everyone to race to be creative and working. So, it was needed a large space
to people to performance their creativities, and in the other hand, stakesholders certainly had
to give honor and the ease. But, in fact the inventors (owners) had not deserve advantages/
royalty on their invention as many of piracy and plagirism, yet. And the low level of society legal
awarness influenced by the lack of knowledge on intellectual property. It showed a tendency of
socialization and promotion had not maximized yet and the others factors such as lack of intensity,
audiences was not right, material and the speakers who gave socialization were not capable.
Besides, the price of counterfeit products cheaper than the original. The government`s obstacles
were lack of human resources whom understood basic knowledge on intellectual property , lack of
infrastructures to socialize such as vehicles, books, tools, and low bugdet.
Keywords: society legal awarness, protection of intellectual property in Indonesian, role of
government

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstrack sheet may be reproduced without permission or charge
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Standardization of Immigration Offices BuildingClass I As An Effort To Promote Public
Service
Scientific Journal of Law Policy, Volume 10 Number 1, March 2016,
Immigration offices Class I as a technical unit (UPT) are manisfestation of government institutional that
serve public in immigration. They have very important role in public service such as travel document
arrangement, visa, license of stay and status, investigation and prosecution, transboundary and
foreign cooperation relationship and immigration information system. In order to optimalize their
good service to public/people and in line with intensity that grow increasingly, time by time, so it is
necessary to construct good and standard building to give convenience, both officers and people.
This research used analytical descriptive to describe a standard of immigration office building
Class I studying object , orderly and thoroughly. The existing of that building are not representative
to support public service more transparant, both the service and the look of building, the lay out of
the building. They should be repaired by improving infrastructures as people`s need and also to
support activities to increase performance. To develop standard of building were needed site-plan,
room arrangement, the spesification of main room and furnitures, and pattern of joinning-room.
Keywords: Standard of Building, Immigration Office Class I, Public Service.
Ahmad Sanusi
Aspects Of Health CaresTowards Convicts And Inmates
Scientific Journal of Law Policy, Volume 10 Number 1, March 2016, Page 53 - 80
Based on data, on January 2015, the numbers of convicts and inmates in correctional institutionals
and jails (464 technical units), in 33 provinces reached 162.441. The density of this occupancy in
correctionals and jails had caused disruptive in carrying service out or development for them. The
over capacity is not comparable with wide of area and occupancy that can lead many communicable
diseases to them. On the other hand, a poor sanitation can make unhealthy environment. This
research was aimed to find out a general description about health and treatment cares for convicts
and inmates in correctionals and jails. The problems were : first, how the implementation of health
cares in correctionals and jails? Second, how obstacles faced in serving health in correctionals
and jails? It used quantitative approach by using a strategy of pointing on utilizing and collecting
information about a phenomenon, statistically. The result of this research was concluded that
there was not a standardization of polyclinic`s building at correctionals and jails, yet. Then, there
were differences of of paramedic placement (doctor), in each correctionals and jails. According to
respondents (paramedic) still found the lacks of infrastructures and medicines. The recommendation
of this research were it was necessary a policy of polyclinic standard, such as drugstore, dental
room, room of counselling, room of general polyclinic, and room of inpatient. It was needed
paramedics to place in correctionals and jails both doctors and dentists.
Keywords: Health Care, convicts and inmates, correctional institutionals and jails
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Standardization of Immigration Detention Centre Building
Scientific Journal of Law Policy, Volume 10 Number 1, March 2016,
Everyone whom crossing countries has to obey the rules, but mostly they cross, illegally (break
the law). It can be find out the number of illegal immigrant (detainees) that caught and put them
in immigration detention , in Indonesia. Its number is increasing year by year and causing over
capacity. This research discussed how the condition of immigration detentions. It used descriptiveanalytical method sourced secondary data. It described the fact in field and gave solution to that
problem/condition.
Keywords: immigration detention, illegal immigrants, over-capacity
Oksimana Darmawan
Implementation of Standard Norms at Immigration Detention Centre in Jakarta
In order to Prevent the Conflict AmongDetainees
Scientific Journal of Law Policy, Volume 10 Number 1, March 2016,
The challenges in the Regulation of Immigration Director General Number. IMI.1917.OT.02.01/2013
on Standard Operating Procedures (SOP) of Immigration Detention Centre (Rudenim) faced at
efforts to prevent conflict among detainees. The prevention of violence conflict concerned on
obligation of Indonesia Government through Immigration Directorate General to put standards
norm of human rights in immigration detention centres. This research used a descriptive-qualitative
method, it was an applied research by purposive sampling. The informen in this research were the
officers of immigration detention centre ,in Jakarta who charging in detaining and served detainees.
Representative of respondents was 10% of each citizenship. Data collecting by literature research,
interview and questionnaire with detainees. Its result was conflct-typology,misunderstanding was
a main factor of conflict. Besides, the trigger among detainees was stress or pressure that could
be caused by less entertainment or sport/work-out activity. The implementation of human rights
norms was still found deficiency such as the absence of counsellors for detainees. One of efforts
to avert conflicts in making an early warning system was to engage detainees to help officers to
communicate problems that occured among them. Its suggestion were recruitment of psychologist
who spoke foreign languages fluently, improvement of SOP with adding 21 research variables
contained human right` norm standards and making a map of conflict`potency.
Keywords: Standard Operating Procedure (SOP), immigration detention centre (Rudenim), the
standard norms of human rights (HAM).
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Rights Fulfillment on Health of People WithSchizophrenia In Special Region of Yogyakarta
Scientific Journal of Law Policy, Volume 10 Number 1, March 2016,
This research was aimed to find out the fulfillment of right on health of people with schizophrenia ,
identified the obstacles and identified the types of human rights abuses faced by them. It used a
qualitative approach through literature and field studies by using observation method and in-depth
interviews .It showed that there had been local regulations in protecting people with schizophrenia
in the form of the gubernatorial regulation number 81/2014 on guidelines of Curb Countermeasures
purposed to improve education on mental health. To handle psychotic homeless, it was a regional
regulation number 1/2014 on Handling Homeless and Beggars. Mental health services had used
the implementation of community-based services by using men/women to go down to the field to
identify people with schizophrenia in its territory. Obstacle in fulfilling on health`s rights of them
because the local government had not pay attention much to this issues, yet. It was proved by
allocating a low bugdet or certain fund for sanity. It still found indication of infraction by neglecting
them live in nursing homes. Therefore, government had to guarantee of their rights to feel free of
tortures, and other inhumane acts.
Keywords: Fulfillment on Health`s Rights, People With Schizophrenia
Josefhin Mareta
Policy Analysis of Witness and Victim Protection
Scientific Journal of Law Policy, Volume 10 Number 1, March 2016,
Often, witnesses can not be presented on trial due to threat from certain parties, both physically
and psychologically, so that legal protection be required to anyone who knows or find something
that can help reveal the criminal acts that happened and inform to law enforcers. This research
was aimed to find out the purpose of establishment and policy analysis process of witnesses
and victims protection.This normative juridical research used qualitative analysis by doing study
literature.Based on the research results, the researcher concluded that the witness and the victim
becomes an important element to help achieve justice in the integrated criminal justice system,
so that with the Law Number 13/2006 jo. Law Number 31/2014 on the Protection of Witness and
Victims, which mandates the institutional strengthening of The Institution of Witnesses and Victims
Protection (LPSK), not just witnesses and victims of human rights violations, corruption, money
laundering and terrorism who will be protected, but also for all cases criminal.Therefore, LPSK is
expected to build the trust of the community.
Keywords: Policy Analysis, Legal Protection, Witness and Victim
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Abstrak
Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat
tentang pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia, faktor-faktor pengaruh
rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan KI dan kendala yang dihadapi
Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Metodologi penelitian didekati dengan
pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif, bersifat deskriptif analisis dengan bentuk
evaluatif dan dari sudut penerapannya penelitian ini adalah penelitian terapan (applied research)
yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan secara praktis, aplikatif dan dapat digunakan
sebagai data bagi Pimpinan untuk mengambil kebijakan terkait secara lebih cepat. Hasil penelitian
menemukan mayoritas masyarakat berpersepsi bahwa penghargaan terhadap KI mutlak diperlukan
karena tenaga dan fikiran manusia perlu mendapat penghargaan.Penghargaan terhadap KI juga
dipandang berpotensi memotivasi setiap orang berlomba-lomba untuk berkreasi dan berkarya. Oleh
karena itu setiap orang harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk menunjukkan kreativitasnya, di
sisi lain semua pemangku kepentingan tentunya harus memberikan penghargaan dan kemudahankemudahan yang diperlukan. Meskipun dalam kenyataannya pemilik KI, belum mendapatkan
keuntungan (royalti) yang pantas atas karya intelektualnya karena banyaknya pembajakan dan
tindakan plagiat. Terkait dengan kesadaran hukum masyarakat penelitian menemukan bahwa
faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat disebabkan kurangnya pengetahuan
tentang KI. Hal ini menunjukkan ada kecenderungan sosialisasi dan promosi yang dilakukan belum
maksimal dan faktor lain seperti frekuensi (volume) yang kurang intens, sasaran/audiens tidak tepat,
materi dan kemampuan si pemateri atau narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi yang belum
memadai. Disamping itu juga karena harga produk tiruan yang lebih murah dari produk aslinya.
Kendalayang dihadapi pemerintah selama ini dalam rangka sosialisasi KI adalah kurangnya SDM
yang memahami pengetahuan dasar tentang KI, kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan
sosialisasi seperti kenderaan, buku-buku tentang KI, alat-alat bantu untuk melakukan sosialisasi,
disamping minimnya anggaran untuk kegiatan sosialisasi.
Kata Kunci: Kesadaran Hukum Masyarakat, Perlindungan KI di Indonesia, Peran Pemerintah.
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Abstract
The issues in this research arehow society perception on the importance of intellectual property, factors
that influence low level of society awarness on its protection and the obstacles faced government in
promoting its awarness. It used qualitatif and quantitatif method, an analytical-descriptive term and
evaluative research. It was also an applied research aimed to solve problems, practically, applicatively
and could be useful as data for stakesholders to make decision-making,shortly.Based on research
found that the majority of society needed absolutely to be appreciation for their intellectual property
as an invention that generated by ideas and thoughts. Its could motivate everyone to race to be
creative and working. So, it was needed a large space to people to performance their creativities,
and in the other hand, stakesholders certainly had to give honor and the ease. But, in fact the
inventors (owners) had not deserve advantages/royalty on their invention as many of piracy and
plagirism, yet. And the low level of society legal awarness influenced by the lack of knowledge on
intellectual property. It showed a tendency of socialization and promotion had not maximized yet
and the others factors such as lack of intensity, audiences was not right, material and the speakers
who gave socialization were not capable. Besides, the price of counterfeit products cheaper than
the original. The government`s obstacles were lack of human resources whom understood basic
knowledge on intellectual property , lack of infrastructures to socialize such as vehicles, books, tools,
and low bugdet.
Keywords: society legal awarness, protection of intellectual property in Indonesian, role of
government

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Keberhasilan perlindungan dan pe
negakan hukum dibidang KI tidak bisa
dilepaskan dari bagaimana kesadaran
masyarakat. Secara umum kesadaran juga
tidak bisa dilepaskan dari budaya hukum
masyarakat di suatu negara. Atau, dengan
kata lain, budaya hukum masyarakat di suatu
negara sangat menentukan tercapainya
sistem KI. Sistem KI yang merupakan hak
individu (privat rights). Artinya dilindungi
atau tidak suatu karya intelektual seseorang
sangat tergantung dari kesadaran dari orang
tersebut untuk mendaftarkannya sebagai
upaya melindungi KI nya. Setelah kurang lebih
19 tahun sejak Indonesia ikut serta dalam
keanggotaan World Trade Organisation (WTO)
setelah meratifikasi perjanjian internasional
tersebut melalui UU Nomor 7 Tahun 1994,
pertanyaan tentang apakah Indonesia akan
berhasil dalam perlindungan dan penegakan
hukum di bidang KI, menjadi semakin besar.
Pelanggaran kekayaan intelektual -khususnya
di bidang hak cipta dan merek- semakin hari
kualitas dan kuantitasnya semakin meningkat.
Disekitar kita tidak sulit mencari barang-barang
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bajakan seperti VCD dan DVD atau merekmerek yang ditiru mentah-mentah tanpa ada
rasa bersalah sedikitpun.Sebagaimana yang
kita maklumi konvensi internasional dibidang
KI yang kita ratifikasi adalah produk hukum
yang disepakati di negara-negara maju.
Negara maju dengan budaya individual yang
kental dengan kesadaran hak-hak privat,
tentu sangat kontras apabila dibandingkan
dengan budaya masyarakat di negaranegara berkembang (negara dunia ketiga)
yang masih kental rasa kebersamaannya
dan anasir komunalismenya. Dalam konteks
yang sangat sederhana dalam masyarakat
Indonesia seseorang tidak merasa marah
apabila hasil karyanya ditiru oleh orang
lain, bahkan tidak jarang menganjurkannya,
meskipun disadarinya bahwa orang lain
tersebut akan diuntungkan secara ekonomis.
Budaya kebersamaan dan komunalisme ini
menjadi persoalan hukum yang kadangkala
merugikan, ketika budaya meniru tanpa izin
dan membajak ini terjadi pada KI milik bangsa
lain yang ada di pasar Indonesia. Mau tidak
mau, suka tidak suka, kita terikat aturan
main (rule of the game) secara internasional
yang berlaku dalam organisasi perdagangan
dunia.
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Berbicara tentang kesadaran masyarakat
dalam konteks budaya hukum, maka
tentunya perlu dikemukakan terlebih dahulu
apa sesungguhnya fungsi hukum itu sendiri
di dalam masyarakat. Menurut Soerjono
Soekanto, sebagaimana dijelaskan dalam
buku Hukum dan Masyarakat karangan
Satjipto Rahardjo bahwa ada dua fungsi
yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam
masyarakat, yaitu pertama sebagai sarana
kontrol sosial dan kedua sebagai sarana untuk
melakukan “sosial engineering”. Sebagai
sarana kontrol sosial, hukum bertugas
menjaga agar masyarakat tetap dapat berada
didalam pola-pola tingkah laku yang telah
diterima olehnya. Sedangkan fungsi hukum
sebagai alat perubahan sosial bertugas
untuk melakukan perubahan sosial (social
change) yang nyata melalui penguasaan
atau pengarahan proses sosial tersebut.
Dalam kerangka perubahan sosial dimaksud,
maka latar belakang, proses, tahapantahapan keluarnya produk undang-undang
menjadi sangat penting. Adanya serangkaian
penelitian dan kajian komprehensif di dalam
masyarakat, dimana undang-undang tersebut
akan diberlakukan, merupakan hal-hal yang
tidak boleh dilupakan.¹
Kenyataan dalam negara-negara yang
menganut sistem hukum positif, dimana hukum adalah undang-undang, juga menjadi
persoalan tersendiri pula. Undang-undang
yang diyakini -beberapa kalangan- sebagai
produk politik, tentunya tidak akan terlepas
dari kepentingan dan kemauan para elite
politik yang sedang berkuasa. Dalam tataran
inilah perubahan sosial masyarakat menyikapi persoalan-persoalan KI tidak bisa dilihat
dari dimensi hukum (undang-undang) semata-mata. Sikap dan penerimaan masyarakat
terhadap peraturan perundang-undangan
dibidang KI juga harus melihat aspek-aspek
yang memberikan respons terhadap komunitas masyarakat, salah satunya adalah aspek
budaya hukum. Menurut Lawrence W. Friedman ada 3 (tiga) elemen hukum yang harus
berjalan dengan baik untuk mencapai tercip-

1
2

tanya sistem hukum, yaitu: substansi hukum,
struktur hukum dan budaya hukum (legal culture). Sebagai salah satu elemen dari sistem
hukum, maka dalam hubungannya dengan
KI, faktor budaya hukum masyarakat memegang peranan sangat penting. Budaya hukum
adalah sikap masyarakat terhadap hukum
dan sistem hukum, meliputi kepercayaan,
pandangan-pandangan, pikiran-pikiran dan
harapan-harapan yang berhubungan dengan
sistem hukum tadi.² Budaya masyarakat tidak
hanya mengacu pada satu budaya hukum
tertentu saja, tetapi juga tergantung dari sifat
masyarakat, baik kelas maupun statusnya.
Budaya hukum masyarakat terdiri dari sub
kultur hukum yang dipengaruhi oleh berbagai
faktor, yaitu: tingkat ekonomi, pendidikan dan
strata sosial. Faktor-faktor ini mungkin sedikit
mudah untuk dijelaskan karena dapat diukur,
yang sulit dijelaskan karena sulit mengukurnya
adalah faktor-faktor adat istiadat, yang dalam
suatu negara juga dapat berbeda-beda, misalnya seperti Indonesia.
Secara umum ada 2 (dua) budaya hukum
masyarakat yang dikenal yaitu budaya hukum
masyarakat tradisional dan budaya hukum
masyarakat industri. Dalam masyarakat yang
sederhana aturan hukum hanya terdiri dari
kebiasaan dan norma, yang apabila dilanggar
akan mendapat sanksi sosial dari komunitas
masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat
itu berkembang, baik dari segi jumlah
maupun kualitas permasalahan yang terjadi,
barulah sikap dan tingkah laku diatur dalam
bentuk yang formal. Formalitas pengaturan
tersebut dapat berupa undang-undang
atau putusan pengadilan. Dalam sebagian
masyarakat hukum yang sederhana seperti
Indonesia, yang komunitas masyarakatnya
cenderung bersifat sederhana dan homogen,
kadangkala formalitas pengaturan hukum
belum begitu diperhatikan. Sedangkan di
sebagian masyarakat industri penerapan
hukum cenderung bersifat kompleks dan
variatif cenderung khusus yang ditandai
dengan pengaturan-pengaturan, seperti
pembuatan sistem kontrak, kerjasama, joint

Satjipto Rahardjo., Hukum dan Masyarakat., (Bandung: Angkasa, 1980)., hlm 117.
Cita Citrawinda Priapantja., Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perlindungan Rahasia Dagang di
Bidang Farmasi., (Jakarta: Chandra Pratama, 2003)., hlm 195

3

JIKH Vol. 10 No. 1 Maret 2016 : 1 - 21

ventura, waralaba dan lain sebagainya.
Menurut Cita Citrawinda Priapantja KI memiliki
hubungan yang penting dengan kenyataankenyataan sosial budaya masyarakat negara
berkembang sebagai pendekatan yang
efektif dalam menjamin penegakan hukum.
Sebaliknya, kondisi tersebut tidak dijumpai
pada masyarakat industri (modern), dimana
mobilitas sosial masyarakat menjadi semakin
kompleks, pembagian kerja semakin meluas,
industrialisasi menonjol, persaingan diantara
sesama anggota masyarakat semakin kuat,
perbedaan tingkat kehidupan ekonomi
juga semakin tajam, dan penanaman
modal asing merupakan faktor pemacu
peningkatan praktek hukum, disamping juga
peningkatan perekonomian. Pembangunan
ekonomi di negara-negara maju telah
berorientasi pada pertumbuhan ekonomi
dan kesejahteraan. Makna pembangunan
bagi negara-negara maju adalah perjuangan
untuk
mempertahankan
perkembangan
serta kemajuannya untuk kepentingan
masa kini dan masa depan bangsanya.
Makna pembangunan bagi negara-negara
berekembang adalah perjuangan untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan, perjuangan untuk menguasai
ilmu pengetahuan, teknologi, keahlian dan
informasi, dan perjuangan untuk melawan
tekanan-tekanan ekonomi dari negara-negara
maju.
Persepsi masih rendahnya perlindungan
KI di Indonesia dapat dilihat dari beberapa
pendapat lembaga-lembaga internasional
yang bergerak dibidang KI. Maraknya
peredaran produk bajakan dan meningkatnya
angka pembajakan sebagaimana dilaporkan
pelaku industri dan data penegak hukum,
laporan USTR dan IIPA (2010) yang
menempatkan Indonesia sebagai “priority
watch list”, Hasil jajak pendapat DJHKI (2011)
tentang rendahnya kesadaran KI masyarakat
serta hasil survei lembaga PERC (2010)
yang menempatkan Indonesia sebagai salah
satu negara pembajak KI. Data terakhir
USTR sampai dengan tahun 2013 dan
2014 Indonesia masih dikategorikan negara
dengan “priority watch list”. Menyikapi sikap
3
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USTR tersebut, Indonesia melalui Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI)
sesungguhnya sudah menanggapinya secara
proaktif dengan menyampaikan data-data
kemajuan penegakan hukum yang sudah
dilakukan termasuk rencana kerjasama
dengan pihak Pemerintah Daerah (Pemda)
dalam rangka pembuatan Rancangan
Peraturan Daerah (Raperda) tentang
pengawasan
penjualan
barang-barang
bajakan di mal-mal untuk meminimalisir angka
pembajakan. Termasuk kegiatan-kegiatan
lain yang sejalan dengan perlindungan KI,
seperti penetapan beberapa propinsi sebagai
kawasan berbudaya KI dengan menetapkan
beberapa kriteria sebagai berikut:
1.

Komitmen Pimpinan kawasan terhadap
KI (dalam bentuk kebijakan, produk
hukum, dan lain-lain);

2.

Sosialisasi dan kampanye KI yang
dilakukan secara sistemik dan kontinyu;

3.

Adanya iklim kondusif yang mendukung
inovasi, kreativitas, dan pendaftaran KI;

4.

Adanya upaya penegakan hukum
yang sistemik dan konsisten berupa
penanggulangan pelanggaran KI baik
secara preventif maupun represif.³
Ditjen KI, melalui Direktorat Kerjasama
dan Promosi, sudah melaksanakan kegiatan
sosialisasi dan promosi KI seperti:
1.

Keikutsertaan pameran di Jakarta;

2.

Keikutsertaan pameran di luar daerah;

3.

Bimtek KI bagi kalangan IKM/UMKM;

4.

Bimtek KI bagi litbang dan industri;

5.

Lomba film pendek KI;

6.

Pemberian sertifikat anugerah KI;

7.

Pemberian plakat anugerah KI;

8.

Sosialisasi KI
Dinas KUKM;

bekerjasama

dengan

9.

Sosialisasi KI bekerjasama
Pemerintah Kota;

dengan

10. Media KI;
11. Buku panduan;
12. Poster KI.

Disarikan dari kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan oleh Pusjianbang bersama para Narasumber dari Ditjen KI pada tanggal 18 Februari 2015 bertempat di Ditjen KI.
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Sasaran audiens sosialisasi KI juga sudah
dilakukan kepada berbagai kalangan yaitu:
SD, SLTP, SLTA, Universitas, Kementerian/
Lembaga,
Pelaku
Usaha,
Wartawan,
termasuk kunjungan ke media elektronik dan
cetak. Meskipun, patut diakui bahwa sampai
saat ini Ditjen KI belum memiliki modul pola
standar sosialisasi. Kementerian Hukum dan
HAM (Kemenkumham) sebagai kepanjangan
tangan negara melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya dibidang pembangunan hukum
dan HAM. Hal ini tercermin dari berbagai Unit
Eselon satu ditingkat Direktorat Jenderal.
Salah satu implementasi pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi tersebut adalah kebijakan
dibidang KI. Hal ini sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 691 Permenkumham Nomor 29
Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kemenkumham yang menyebutkan bahwa
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
mempunyai
tugas
menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang kekayaan intektual sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.
Lebih lanjut dalam Pasal 692 disebutkan
juga bahwa dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 691,
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
menyelenggarakan fungsi:
a.

perumusan
kebijakan
di
bidang
perlindungan hukum kekayaan intelek
tual, penyelesaian permohonan pen
daftaran kekayaan intelektual, pe
nyidikan, penyelesaian sengketa dan
pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan
intelektual, serta teknologi informasi di
bidang kekayaan intelektual;

b.

pelaksanaan kebijakan di bidang
perlindungan hukum kekayaan intelektual,
penyelesaian permohonan pendaftaran
kekayaan
intelektual,
penyidikan,
penyelesaian sengketa dan pengaduan
pelanggaran kekayaan intelektual, kerja
sama, promosi kekayaan intelektual,
serta teknologi informasi di bidang
kekayaan intelektual;

c.

pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang perlindungan hukum
kekayaan intelektual, penyelesaian

permohonan pendaftaran kekayaan
intelektual, penyidikan, penyelesaian
sengketa dan pengaduan pelanggaran
kekayaan intelektual, kerja sama,
promosi kekayaan intelektual, serta
teknologi informasi di bidang kekayaan
intelektual;
d.

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang perlindungan hukum
kekayaan intelektual, penyelesaian
permohonan pendaftaran kekayaan
intelektual, penyidikan, penyelesaian
sengketa dan pengaduan pelanggaran
kekayaan intelektual, kerja sama,
promosi kekayaan intelektual, serta
teknologi informasi di bidang kekayaan
intelektual;

e.

pelaksanaan administrasi Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual; dan

f.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
oleh Menteri.

Kemudian ditiap-tiap propinsi Kantor
Wilayah (Kanwil) Kemenkumham juga
memiliki kewenangan-kewenangan dibidang
KI. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 39 Peraturan Menkumham Nomor 28
Tahun 2014 tentang Orta Kanwil bahwa Divisi
Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia
mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Direktorat Jenderal atau Badan terkait di
wilayah. Pasal 42 Bidang Pelayanan Hukum
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan
dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis,
kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta
penyusunan laporan pelaksanaan tugas
teknis di bidang pelayanan admnistrasi
hukum umum dan hak kekayaan intelektual,
penyuluhan hukum dan bantuan hukum,
serta pengembangan Penyuluh Hukum
di wilayah. Pasal 45 ayat (1) Subbidang
Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan
Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pembinaan
dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis,
kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta
penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis
di bidang pelayanan permohonan pendaftaran
fidusia, administrasi pengawasan Notaris,
kewarganegaraan, pengoordinasian masalah
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partai politik, penerimaan permohonan
pendaftaran,
sosialisasi,
pelaksanaan
penyidikan di bidang hak kekayaan intelektual
dan inventarisasi kekayaan intelektual
komunal, pembinaan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil, serta pemantauan pelaksanaan
tugas Balai Harta Peninggalan.
Dari ketentuan diatas menunjukkan
bahwa Ditjen KI dan Kanwil memiliki peran
sekaligus tanggung jawab dalam menumbuh
kembangkan kesadaran masyarakat untuk
mendukung perlindungan KI di Indonesia.
Hal ini dapat dilihat dari 2 (dua) fungsi yang
dimiliki, yaitu fungsi perumusan kebijakan
dibidang dan fungsi sosialisasi di bidang
KI. Kedua fungsi tersebut harus berjalan
mengingat kesadaran masyarakat Indonesia
akan pentingnya KI belum membudaya
sehingga pelanggaran KI terjadi dimanamana. Dampaknya merugikan masyarakat
sebagai konsumen dan citra Indonesia
menjadi terganggu. Hal ini sebagaimana
dikemukakan oleh Dirjen KI Ahmad M.
Ramli, bahwa KI belum menjadi budaya di
masyarakat kita. Itulah kenapa begitu banyak
pelanggaran terhadap KI. Masyarakat seolah
menganggap remeh masalah-masalah yang
terkait dengan KI, diantaranya perlindungan
hak merek, hak cipta, dan paten KI yang
sesungguhnya akan memiliki dampak penting
dalam meningkatkan kegiatan usaha ekonomi
kreatif nasional dan peningkatan daya saing,
bagi masyarakat Indonesia masih dianggap
hal baru, karena dari dulu masyarakat sudah
terbiasa dengan mengcopy, mencontoh,
mereka bisa mengambil begitu saja, akan
tetapi sekarang ternyata tidak boleh.⁴
Masih rendahnya animo masyarakat
pelaku usaha dan industri untuk mendaftarkan
KI nya tentu akan berdampak minimnya
perlindungan hukum dari peniruan pihak/
bangsa lain sekaligus juga membawa
dampak secara ekonomi. Hal ini patut
diasumsikan bahwa kesadaran masyarakat
akan pentingnya perlindungan KI masih relatif
rendah. Dalam konteks inilah tentunya Ditjen
KI sebagai pemangku kepentingan utama
memiliki kewenangan dan peran strategis
untuk mengambil kebijakan strategis terkait.
4
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Koran Jakarta dilihat pada tanggal 3 Januari 2013

Dari diskusi tim dengan para narasumber,
ditemukan data bahwa Ditjen KI pada
prinsipnya sudah melakukan hal-hal untuk
mendukung perlindungan KI di Indonesia
sebagaimana yang sudah diuraikan diatas.
Namun demikian, perbedaan antara harapan
dan kenyataan di lapangan (deis sein and
deis sollen), tentunya menjadi permasalahan
yang beralasan untuk diteliti
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang
penelitian sekaligus dugaan permasalahan
yang terjadi di lapangan, sebagaimana
tersebut diatas, maka pokok masalah dalam
penelitian ini adalah: Bagaimana kesadaran
masyarakat untuk mendukung perlindungan KI
di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan
pokok ini, maka dalam penelitian ini akan
dilontarkan beberapa pertanyaan penelitian
yaitu:
1.

Bagaimanakah persepsi masyarakat
tentang pentingnya perlindungan KI di
Indonesia?

2.

Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
rendahnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya perlindungan KI?

3.

Kendala-kendala
yang
dihadapi
Pemerintah (Ditjen KI dan Kanwil) dalam
meningkatkan kesadaran masyarakat
akan pentingnya perlindungan KI?

Tujuan
1.

Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana persepsi masyarakat tentang
pentingnya perlindungan KI di Indonesia.

2.

Untuk mengetahui dan menganalisis
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
rendahnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya perlindungan KI.

3.

Untuk mengetahui dan menganalisis
kendala-kendala
yang
dihadapi
Pemerintah (Ditjen KI dan Kanwil) dalam
meningkatkan kesadaran masyarakat
akan pentingnya perlindungan KI.
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dari setiap subjek data. Sedangkan
alat pengumpulan data primer adalah
angket yang berisi daftar pertanyaan
secara tertulisbaik tertutup (berstruktur)/
terbuka (tidak berstruktur) dan pedoman
wawancara.

Metodologi Penelitian
1.

Pendekatan
Penelitian ini didekati dengan pendekatan
kualitatif dan pendekatan kuantitatif.
Pendekatan kualitatif dilakukan sebagai
strategi untuk mengumpulkan dan
memanfaatkan semua informasi yang
terkait dengan pokok permasalahan.
Pendekatan
kuantitatif
dilakukan
secara terbatas untuk mengukur tingkat
kecenderungan dari jawaban-jawaban
responden yang terkait dengan masalah
penelitian, dengan pentabulasian secara
sederhana melalui sistem tally dan
distribusi frekuensi, sehingga dapat
diketahui gambaran data secara faktual.

2.

Sifat
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis
yang bertujuan untuk menggambarkan
kondisi yang sebenarnya di lapangan
sekaligus melakukan analisis atas
temuan data.

3.

Bentuk
Bentuk penelitian ini adalah evaluatif
yang bertujuan untuk melihat tingkat
keberhasilan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Ditjen KI.

4.

Teknik Penarikan Sampel
Sampel yang akan diambil dari
keseluruhan kelompok/unit mengikuti
“hukum non probability”, dengan
menggunakan
teknik
purposive
judgment sampling. Kriteria penarikan
sampel secara sengaja ini dengan
mempertimbangan beberapa faktor
a. Ketersediaan data awal di Dijen KI
tentang permasalahan penelitian; b.
Volume permohonan KI di suatu wilayah/
daerah; Pertimbangan keterwakilan
wilayah barat, tengah dan timur
Indonesia.

5.

Teknik Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam kegiatan
penelitian ini adalah data sekunder yang
dikumpulkan berdasarkan penelusuran
literatur (library research) dan data
primer (field research) yang dikumpulkan

6.

Teknik Analisa Data
Langkah awal yang dilakukan adalah
dengan mengumpulkan, mengolah dan
men-tabulasi data dari setiap kuisioner
(daftar pertanyaan), baik tertutup maupun
terbuka kedalam bentuk tally system
atau distribusi frekuensi. Hal ini untuk
melihat kecenderungan-kecenderungan
jawaban/pendapat responden terhadap
pertanyaan-pertanyaan
penelitian.
Sedangkan untuk pedoman wawancara
juga dilakukan hal yang sama tetapi
dengan terlebih dahulu dilakukan
pengelompokan (klasifikasi) jawabanjawaban informan yang dianggap relatif
sama dan memiliki kemiripan. Setelah
itu setiap kecenderungan jawaban dari
sumber data yang dianggap memiliki
kaitan kuat dengan pertanyaan penelitian,
akan ditampilkan dalam bentuk tabel
dan grafik. Kemudian dilakukan analisis
secara mendalam dengan menggunakan
teori, konsep dan aturan perundangundangan yang berlaku.

PEMBAHASAN
Peranan Hukum dan Kesadaran
Masyarakat
Kajian hukum selalu mengarah kepada
masalah bagaimana kedudukan dan peranan
hukum sebagai lembaga yang bekerja dalam
masyarakat. Gambaran yang terbentuk dan
disepakati adalah hukum merupakan fungsi
dari masyarakat. Setiap perubahan yang
terjadi di masyarakat secara sadar atau
tidak selalu dikaitkan dengan hukum yang
berlaku di suatu daerah. Pertanyaannya
adalah apakah hukum dipandang sebagai
sarana untuk menggerakkan perubahan di
dalam masyarakat atau tidak. Sebagaimana
dikemukakan Bentham atau Savigny pelopor
aliran sejarah yang secara tegas menolak
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kemungkinan penggunaan hukum sebagai
sarana
untuk
melakukan
perubahan.
Argumentasi Savigny didasarkan pada
konsep yang melihat hukum sesuatu yang
tumbuh secara alamiah dari dalam pergaulan
masyarakat itu sendiri. Teori ini menjadi
penting artinya ketika dihadapkan pada apa
yang disebut dengan pembangunan suatu
negara. Pembangunan dimaksud bukan
merupakan perubahan yang bersifat sepotongsepotong. Bukan pula perubahan yang hanya
bersifat kuantitatif tetapi perubahan yang
yang menyeluruh dan bernilai (kualitatif).
Meskipun hukum bukanlah satu-satunya
indikator yang memegang peranan penting
dalam pembangunan. Seperti pendapat
skeptisme Thomas M. Frank yang melihat
hukum tidak dapat menjadi sebab satusatunya keadaan sosial yang baik atau
buruk. Di sisi lain pendapat Frank tersebut
mengandung pembenaran akan adanya
peranan hukum. Dalam pengertian bahwa
didalam proses pembangunan itu, hukum
bukanlah merupakan satu-satunya penggerak
proses tersebut. Sekalipun mungkin sudah
jelas lembaga dan konsepsi yang dibuat oleh
hukum memiliki arti penting, namun dalam
pelaksanaannya banyak bergantung dari
faktor-faktor diluar kemampuan hukum untuk
turut membicarakannya.
Dalam masyarakat industri modern
pengaruh sistem hukum telah menjangkau
kehidupan masyarakat. Untuk mengetahuinya,
maka terlebih dahulu harus disingkirkan
kesalahan konsep tentang hukum yang
populer “bahwa hukum hanya mengatur
masalah kejahatan saja”. Hal ini diakibatkan
konsepsi hukum yang terpelihara dengan
adanya pemberitaan di media massa. Bila
pemikiran yang keliru ini telah disingkirkan,
maka tinggal sedikit hambatan lagi dalam
memahami sifat pendekatan hukum dalam
masyarakat dan mungkin dengan itu dapat
memahami arti dan makna kemasyarakatan
dari hukum. Pemilikan dan penggunaan
seseorang akan benda baik yang nyata
maupun yang bersifat pribadi, hubungan
seseorang dengan istri dan anak-anaknya,
majikan dengan pegawai, kondisi jaminan
pekerjaan, hak dan kewajibannya didalam
berhubungan dengan orang dan lembaga
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lainnya, kesemuanya membentuk jaringan
hubungan kemasyarakatan. Semua aspek
kehidupan sehari-hari diatur dan tunduk
pada peraturan sistem hukum yang berlaku
saat ini maupun yang berlaku di kemudian
hari. Aspek kehidupan sosial tersebut diatur
dalam
ketentuan
perundang-undangan
khusus dan yang lain diatur melalui putusan
pengadilan, termasuk keputusan yang
dikeluarkan oleh pejabat administratif negara
yang didalamnya terdapat pemberian sanksi.
Dengan demikian setiap aspek kehidupan
sosial dapat dimasukkan ke dalam sistem
hukum (tergantung pengaturannya oleh
hukum). Ketika seseorang mengajukan
gugatan ke pengadilan bagi penetapan
hak dan kewajiban atas perkara yang
diperselisihkannya, maka seseorang dapat
melihat dengan jelas, bahwa batas-batas
dari hukum adalah sama dengan batas-batas
yang ada dalam hubungan masyarakat itu
sendiri. Pada waktu yang bersamaan sistem
hukum itu hampir sama dengan normanorma organisasi dan pola hubungan antara
tertib hukum dengan lembaga lainnya dalam
masyarakat. Pengertian sistem hukum yang
seperti itulah seyogianya menjadi perhatian
dari para ahli sosiologi. Untuk itu para ahli
sosiologi harus memiliki referensi tentang
sistem hukum itu sendiri. Referensi tersebut
tidak sekedar analisa terhadap berbagai
fenomena saja tetapi lebih jauh harus pula
melakukan serangkaian penelitian terhadap
berbagai putusan pengadilan, profesi hukum,
efektivitas hukum dalam masyarakat maupun
sebagai alat kontrol dan peranan hukum
secara lebih luas dalam melakukan perubahan
masyarakat (change of society).
Dalam kenyataan sehari-hari, memang
sering kali sistem hukum sedikit sekali
membawa dampak perubahan yang signifikan
dalam hubungan kemasyarakatan. Hal ini
disebabkan dilema yang dihadapai para ahliahli sosiologi dalam menjaga kondisi-kondisi
masyarakat tetap konstan dalam menetapkan
akibat mandiri suatu perubahan hukum.
Selalu ada pertanyaan yang menggantung
mengenai seberapa jauh seseorang dapat
menggeneralisasi
keadaan
lingkungan
tertentu, oleh karenanya analisa yang melintasi
sistem hukum khusus merupakan syarat
permulaan untuk mengadakan generalisasi
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mengenai hakikat sistem hukum dan pada
perkembangannya secara teori lebih berarti
dalam bidang ini. Hukum mungkin lebih baik
dicirikan sebagai ilmu yang multi sisi daripada
dua sisi saja, namun aspek bersegi dua dari
peraturan hukum dan sistem hukum dapatlah
dipandang sebagai suatu bukti. Pada tingkatan
tertentu arti hukum adalah tergantung pada
kegunaannya dan disisi lain hukum diartikan
sebagai aspek untuk memperkuat kebebasan
dan mengurangi kekuasaan. Kecuali dalam
kasus-kasus yang ekstrim kita bisa berharap
menemukan penggabungan, dalam cara
yang bermacam-macam, di dalam sistem
hukum tertentu. Sebetulnya penyatuan ini
tidak dapat dielakkan karena hak yang dimiliki
oleh pribadi akan selalu membawa dampak
pembatasan akan hak itu. Ciri bersegi rangkap
juga hadir dalam perselisihan hukum yang
nyata, dimana pihak pengadilan atau pihakpihak penguasa lainnya secara bervariasi
menetapkan yang kalah dan yang menang.
Hubungan antara hukum posisitf dalam
pengertian materi/substansi hukum dengan
hukum formal –disini diartikan sebagai
bentuk prosedural- seringkali merupakan
pertanyaan yang tidak berkesudahan. Ketika
kita secara terus melakukan pengembangan
secara empiris pada berbagai aspek
dalam satu sistem hukum. Selanjutnya ciri
khusus dari hubungan ini dimajukan dalam
satu pernyataan yang merupakan pusat
pemikiran sistem hukum itu sendiri. Max
Weber berpendapat bahwa prinsip-prinsip
formalisme seringkali bertentangan dengan
aspek-aspek “rasionalitas hukum positif”
yang diinginkan (memperhatikan keadilan
dari hasil-hasil dalam kasus perseorangan).
Lebih lanjut Reinhard Bendix membahas
masalah ini sebagaimana yang diterapkan
dalam sistem hukum acara yang merugikan/
berlawanan. Dimana tindakan yang berangkat
dari gugatan sangat bergantung hampir
sepenuhnya pada langkah-langkah yang
diambil oleh pihak lawan. Rasionalitas formal
dari hukum hanya menjamin hak-hak formal
dari pihak-pihak yang berkepentingan.
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Kerangka Dasar Perlindungan HKI
Intellectual property rights atau yang
diterjemahkan secara bebas dan populer
dengan istilah Hak atas Kekayaan Intelektual
atau Hak Kekayaan Intelektual (HaKI/HKI),
sekarang disitilahkan dengan Kekayaan
Intelektual. Alasan berubahnya nomenklatur
untuk mengikuti istilah/penamaan institusi
yang menangani bidang kekayaan intelektual
di negara-negara lain.Mayoritas institusi
negara-negara laintidak mencantumkan kata
“hak” dalam nama institusinya. Di luar negeri,
misalnya KIPO, Korean Intellectual Property
Office. Demikian juga di Singapura institusi
yang membidangi kekayaan intelektual
adalah Singapore Intellectual Property
Office.⁵ Sejatinya KI adalah hak yang lahir dari
kemampuan olah pikir manusia yang berguna
bagi kehidupan yang harus mendapatkan
perlindungan secara hukum.
Menurut Robert C Sherwood sebagai
mana dikutip oleh Ranti Fauza Mayana
dalam buku Perlindungan Desain Industri di
Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas
dalam Hak Kekayaan Intelektual Memahami
Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang
yang Berlaku (Sudaryat dkk, 2010) disebutkan
bahwa terdapat 5 teori dasar perlindungan KI
yaitu:
1.

Reward Theory
Memiliki makna yang sangat mendalam,
yaitu pengakuan terhadap karya
intelektual yang telah dihasilkan oleh
penemu/pencipta/pendesain sehingga
ia harus diberikan penghargaan sebagai
imbangan
atas
upaya
kreatifnya
dalam menemukan/menciptakan karya
intelektualnya.

2.

Recovery Theory
Dinyatakan bahwa penemu/pencipta/
pendesain yang telah mengeluarkan
waktu, biaya, serta tenaga untuk
menghasilkan karya intelektualnya harus
memperoleh kembali apa yang telah
dikeluarkannya.

Disarikan dari pendapat Sekretaris Ditjen KI Bapak Razilu kepada Hukum Online dilihat pada tanggal 17 Februari
2016
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3.

Incentive Theory
Berdasarkan teori ini, insentif perlu
diberikan
untuk
mengupayakan
terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian
yang berguna.

4.

Risk Theory
Dalam Risk Theory dinyatakan bahwa
karya mengandung resiko. KI yang
merupakan hasil penelitian mengandung
resiko yang memungkinkan orang lain
yang terlebih dahulu menemukan cara
tersebut atau memperbaikinya. Dengan
demikian, adalah wajar memberikan
bentuk perlindungan hukum terhadap
upaya atau kegiatan yang mengandung
resiko tersebut.

5.

Economic Growth Stimulus Theory
Perlindungan atas KI merupakan alat
pembangunan ekonomi. Sebuah Negara

yang sistem perlindungan KI berjalan
dengan baik, maka pertumbuhan
ekonominya akan baik pula.
Volume Permohonan Pendaftaran KI Di
Indonesia
Statistik permohonan pendaftaran KI
dalam dua tahun terakhir yaitu tahun 2013
dan sampai dengan september 2014 terdapat
penurunan antara 20 hingga hampir 50%
sebagaimana terlihat dalam beberapa tabel
dibawah ini:
Persepsi Masyarakat Tentang Pentingnya
Perlindungan KI
Persepsi dalam kamus ilmiah adalah
pengamatan,
penyusunan
dorongandorongan dalam kesatuan-kesatuan, hal
mengetahui, melalui indera, tanggapan
(indera) dan daya memahami.⁶ Oleh karena
itu, kemampuan manusia untuk membedakan
mengelompokkan dan memfokuskan yang

Tabel. 1
Jumlah Permohonan
Disain Industri Tahun 2013
BULAN
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
TOTAL

6

10

N0N_UKM
UKM
281
315
404
491
1
573
356
1
440
4
162
267
1
344
301
317
4.251
7
Sumber: Ditjen KI

JUMLAH
281
315
404
492
573
357
444
162
268
344
301
317
4.258

M. Pitus A Partono dan Dahlan Al Barry., Kamus Ilmiah Populer., (Surabaya: Arkola, 2001)., hlm 591.
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Tabel. 2
Jumlah Permohonan
Disain Industri Tahun 2014
BULAN
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
TOTAL

N0N_UKM
UKM
224
2
305
1
365
1
335
267
331
323
236
346
7
2.732
11
Sumber: Ditjen KI

JUMLAH
226
306
366
335
267
331
323
236
353
2.743

Tabel. 3
Jumlah Permohonan
Merek Tahun 2013
BULAN
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
TOTAL

DAGANG
JASA
3.363
1.068
3.844
1.181
3.763
1.309
4.159
1.397
4.674
1.481
3.956
1.289
4.401
1.468
2.568
1.028
4.049
1.496
4.043
1.254
4.254
1.325
4.277
1.302
47.351
15.598
Sumber: Ditjen KI

JUMLAH
4.431
5.025
5.072
5.556
6.155
5.245
5.869
3.596
5.545
5.297
5.579
5.579
62.949

Tabel. 4
Jumlah Permohonan
Merek Tahun 2014
BULAN
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
TOTAL

DAGANG
JASA
3.172
1.020
3.515
1.198
4.048
1.419
4.188
1.337
3.474
1.083
4.584
1.592
3.295
1.009
3.222
1.012
4.182
1.246
33.680
10.916
Sumber: Ditjen KI

JUMLAH
4.192
4.713
5.467
5.525
4.557
6.176
4.304
4.234
5428
44.596
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Tabel. 5
Jumlah Permohonan
Paten Tahun 2013
BULAN
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
TOTAL

PATEN_P
72
73
98
89
85
71
97
71
117
119
246
176
1.314

PATEN_S
15
25
27
14
29
33
24
28
28
31
51
39
344
Sumber: Ditjen KI

PATEN_W
431
458
472
497
543
585
589
410
530
575
509
528
6.127

JUMLAH
518
556
597
600
657
689
710
509
675
725
806
743
7.785

PATEN_W

JUMLAH
592
623
659
697
605
756
664
563
749
5.908

Tabel. 6
Jumlah Permohonan
Paten Tahun 2014
BULAN
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
TOTAL

12

PATEN_P
576
611
636
356
76
90
85
96
151
2.677

PATEN_S
16
12
23
20
18
24
26
24
25
188
Sumber: Ditjen KI

321
511
642
553
443
573
3.043
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untuk mengelompokkan benda-benda
yang berdekatan atau yang mirip.

ada dilingkungan mereka disebut sebagai
kemampuan
untuk
mengorganisasikan
pengamatan atau persepsi.⁷
Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi
persepsi masyarakat yaitu:⁸
1.

2.

3.

Pelaku persepsi, bila seseorang
memandang suatu objek dan mencoba
menafsirkan apa yang dilihatnya dan
penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh
karakteristik pribadi dari pelaku persepsi
individu itu.

Situasi, dalam hal ini penting untuk
melihat konteks objek atau peristiwa
sebab unsur-unsur lingkungan sekitar
mempengaruhi persepsi kita.

Suatu karya intelektual selalu membawa
2 dua) hak didalamnya yaitu hak moral
(moral rights) dan hak ekonomi (economic
rights). Sebagai karya intelektual yang
bernilai ekonomi tentunya akan membawa
keuntungan bagi pemiliknya layaknya benda
berwujud. Oleh karena itu penghargaan
atas karya intelektual sebagai psoses hasil
kreativitas seseorang mutlak perlu mendapat
penghargaan. Hal ini sejalan dengan
pendapat mayoritas responden (85/100%)
sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah
ini:

Target
atau
objek,
karakteristikkarakteristik dan target yang diamati dapat
mempengaruhi apa yang dipersepsikan.
Target tidak dipandang dalam keadaan
terisolasi, hubungan suatu target dengan
latar
belakangnya
mempengaruhi
persepsi seperti kecendrungan kita

Tabel.7
Menurut pendapat Bapak/Ibu
apakah kekayaan intelektual sebagai hasil kreativitas
umat manusia perlu mendapatkan penghargaan?
NO.
a.
b.

JAWABAN
Perlu
Tidak perlu
TOTAL

N=85

JUMLAH

PORSENTASE

85

100,00

-

-

85

100,00

Sumber: Diolah dari data lapangan

7
8

Sarlito Wirawan Sarwono., Pengantar Psikologi., (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)., hlm 39.
Stephen P Robbins., Perilaku Organisasi (Jilid I)., alih bahasa Hadyana (2001)., hlm 89.
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Ada beberapa alasan menonjol responden menyatakan mengapa penghargaan
terhadap karya intelektual mutlak diperlukan. Pertama menjawab tenaga dan fikiran
manusia perlu mendapat penghargaan
(21/24,70%). Apabila dianalisis menunjukkan
sesungguhnya sebagian besar masyarakat
menyadari bahwa karya intelektual selalu lahir dari hasil kerja keras yang membutuhkan
tenaga dan fikiran dan tidak semua orang
mampu melakukannya. Kedua menjawab
agar memotivasi masyarakat untuk berkarya
(16/18,82%). Apabila dianalisis data ini juga
menunjukkan sebagian besar masyarakat
sadar penghargaan terhadap karya intelek-

tual berpotensi memotivasi setiap orang berlomba-lomba untuk berkreasi dan berkarya.
Disisi lain pendapat ini juga sejalan dengan
globaliasi yang semakin ketat, baik di tingkat
regional maupun internasional, yang membutuhkan kompetensi dan kompetisi yang
semakin ketat. Oleh karena itu setiap orang
harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk
menunjukkan kreativitas, di sisi lain semua
pemangku kepentingan tentunya harus memberikan penghargaan dan kemudahan-kemudahan yang diperlukan. Persebaran data
hasil penelitian sebagaimana terlihat dalam
tabel dibawah ini:

Tabel.8
Alasan menyatakan Perlu
No.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

JAWABAN

JUMLAH

Berguna bagi orang banyak
Tenaga dan fikiran manusia perlu mendapat penghargaan
Bernilai ekonomi
Agar memotivasi masyarakat untuk berkarya
Agar mendapat perlindungan hukum
Tidak menjawab

11
21
11
16

18,82

12,95
17,64
100,00

11
15
85

TOTAL

N=85
PORSENTASE
12,95
24,70
12,94

Sumber: Diolah dari data lapangan

Sejatinya setiap karya intelektual yang
dihasilkan oleh setiap orang tidak bisa
berhenti sebagai hasil pengembangan
ilmu pengetahuan saja. Lebih daripada itu
pengembangan ilmu pengetahuan dimaksud
harus berguna bagi kehidupan ummat
manusia. Artinya karya intelektual yang

membutuhkan tenaga, waktu dan biaya harus
dapat dimanfaatkan oleh orang banyak,
sekaligus mendatangkan keuntungan secara
ekonomi bagi si pemilknya. Hal ini sejalan
dengan pendapat mayoritas responden
(83/97,65%) sebagaimana terlihat dalam
tabel dibawah ini:
Tabel.9

Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah pencipta, penemu, pendisain dll yang telah
mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya perlu mendapatkan keuntungan secara ekonomi ?
N=85
JAWABAN

No
a.
b.
c.

Ya
Tidak
Tidak menjawab
TOTAL

JUMLAH
83
1
1
85

Sumber: Diolah dari data lapangan
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97,65
1,18
1,17
100,00
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Namun demikian ketika ditanyakan
kepada responden terkait dengan apakah
pencipta, penemu, pendisain dll sudah
mendapatkan keuntungan (royalti) yang

pantas atas karya intelektualnya, data hasil
penelitian menunjukkan mayoritas responden
(65/76,47%) menjawab belum sebagaimana
terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel. 10

Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah pencipta,penemu, pendisain dll sudah
mendapatkankeuntungan (royalti) yang pantas atas karya intelektualnya ?
N0
a.
b.

c.

Sudah
Belum
Tidak menjawab

JAWABAN

JUMLAH

TOTAL
Sumber: Diolah dari data lapangan

Alasan yang paling menonjol responden
menyatakan mengapa pencipta, penemu,
pendisain dll belum mendapatkan keuntungan
(royalti) yang pantas atas karya intelektualnya
adalah karena banyak pembajakan dan
tindakan plagiat (27/41,54). Apabila dianalisis
data ini menunjukkan bahwa disetiap lahirnya
karya intelektual asli (terdaftar), maka pada
saat itu pula sudah ada produk tiruan yang
”diciptakan” oleh oknum pelaku usaha yang
tidak bertanggung jawab. Peniruan atas
produk asli ini pun dilakukan secara massif.

N=85
PORSENTASE

15

17,65

65
5
85

76,47
5,88
100,00

Secara umum sudah diketahui pula produk
tiruan dijual lebih murah dari produk aslinya.
Persoalan perbedaan harga yang relarif besar
antara produk asli dengan tiruan seharusnya
mendapat perhatian dari semua pihak terkait.
Terutama pada sektor pajak dan perizinan
seharusnya lebih dipermudah agar produk
asli dapat dibeli dengan harga yang lebih
terjangkau oleh konsumen. Persebaran data
hasil penelitian sebagaimana terlihat dalam
tabel dibawah ini:

Tabel. 11
Alasan menyatakan Belum
N=65
No
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

JAWABAN
Belum semua bisa dikomersilkan
Banyak pembajakan dan tindakan plagiat
Belum ada perhatian terhadap desainer
Belum didaftarkan
Belum jelas formulasi pembagian royalti
Tidak sebanding biaya produksi dengan hasil pemanfaatan
Pengawasan belum berjalan
Belum berjalannya sistem KI
Kurangnya penghargaan terhadap pencipta/penemu
Tidak menjawab

TOTAL
Sumber: Diolah dari data lapangan

JUMLAH
5

27
1
3
5

PORSENTASE
7,70

41,54
1,54
4,61
7,69

1

1,53

2
1
2
18
65

3,08
1,54
3,08
27,69
100,00
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Faktor-faktor Pengaruh Rendahnya
Kesadaran Masyarakat Dalam Melindungi
KI
Ada begitu banyak cara yang dapat
dilakukan untuk mengukur tingkat kesadaran
masyarakat akan pentingnya perlindungan KI.
Salah satunya adalah dengan melihat tingkat
pemahaman dan pengetahun masyarakat itu
sendiri. Disisi lain tingkat pemahaman dan
pengetahuan tersebut tentunya dapat didorong
dengan gencarnya promosi dan sosialisasi
yang dilakukan oleh Ditjen KI. Namun
demikian dari hasil penelitian menunjukkan,
ketika kepada responden ditanyakan tentang
faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya
kesadaran masyarakat akan pentingnya
perlindungan HKI, mayoritas responden
menjawab kurangnya pengetahuan tentang
HKI (32/37,64%)
Apabila dianalisis data ini menunjukkan
bahwa
ada
kecenderungan
kegiatan
sosialisasi dan promosi yang dilakukan oleh

Ditjen KI belum maksimal atau kemungkinan
disebabkan faktor lain seperti frekuensi,
sasaran/audiens, materi dan kemampuan
si pemateri atau narasumber. Disamping
itu menarik juga mencermari data lain yaitu
harga produk tiruan yang lebih murah dari
produk aslinya (10/11,76%). Hal ini sudah
menjadi pendapat umum yang memerlukan
pemecahannya,
seperti
pengurangan
pajak dan biaya-baiaya lainnya, sehingga
masyarakat konsumen mampu membeli
produk asli bersertifikat dengan harga
yang relatif lebih terjangkau. Kenyataan
bahwa rendahnya penghasilan masyarakat
(6/7,07%) juga memiliki hubungan dengan
ketidakmampuan untuk membeli produkproduk orisinal bersertifikat, sehingga
cenderung untuk membeli produk-produk
bajakan/tiruan.
Persebaran data hasil penelitian
sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah
ini:

Tabel. 12
Menurut pendapat Bapak/Ibu faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan rendahnya
kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan KI ?
No
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.

JAWABAN

JUMLAH

Kurangnya pengetahuan tentang HKI
Harga produk tiruan lebih murah
Budaya masyarakat konsumtif
Rendahnya penghasilan masyarakat
Penegakan hukum belum berjalan
Kurangnya kesadaran masyarakat
Tidak menjawab

32
10
5
6

TOTAL
Sumber: Diolah dari data lapangan

Terkait dengan penegakan hukum, harus
diakui bahwa lemahnya penegakan hukum
dan maraknya pembajakan di Indonesia
sempat memberi nama yang kurang sedap
bagi Indonesia “surga para pembajak”.
Pembajakan KI di Indonesia sudah pada
tingkat yang membahayakan dan merugikan
perekonomian nasional. Dengan maraknya
pembajakan pendapatan negara dari sektor
perpajakan menurun. Selain itu, masalah
pelanggaran KI juga akan berpengaruh
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8
2
22
85

N=85
PORSENTASE
37,64
11,76
5,88
7,07

9,42
2,35
25,88
100,00

terhadap gairah atau keinginan untuk
berkreasi dan berinovasi terhadap karya-karya
intelektual guna pengembangan teknologi dan
industri melalui pencipta produk-produk baru.
Dengan kata lain, pelanggaran KI yang tidak
ditindaklanjuti dengan penegakan hukum
yang kuat akan menimbulkan dampak negatif
yang fundamental bagi pengembangan
perekonomian. Adalah tidak benar apabila
pemerintah dikatakan tidak melakukan
apapun untuk mengatasi hal ini. Sejumlah
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razia dan penggerebekan telah dilakukan
oleh pihak Kepolisian maupun Bea Cukai
bekerja sama dengan berbagai instansi terkait
seperti Ditjen KI maupun masyarakat umum
untuk memberantas pembajakan. Bahkan
beberapa pelaku tindak kejahatan tersebut
sudah diajukan ke muka pengadilan untuk
diadili dan dijatuhi hukuman. Data sekunder
menunjukkan bahwa pihak Kepolisian RI
dalam hal penanganan pelangaran hak cipta
pada tahun 2004 menyelesaikan 253 kasus
pelanggaran hak cipta. Jumlah tersebut
bertambah pada tahun 2005 menjadi 603
kasus pelanggaran hak cipta yang ditangani.
Pada tahun 2006 Polisi RI menangani 1443
kasus pelanggaran, dan terdapat 598 kasus
pada tahun 2007. sedangkan pada awal
semester tahun 2008 Polisi RI menangani
sebanyak 76 kasus pelanggaran hak cipta,
dimana 71 kasus diantaranya menggunakan
sarana optical disc yang meliputi 95 tersangka
dan 1.388.364 keping CD sebagai barang
bukti. Pada masa tersebut, dari 58 kasus yang
ditangani oleh Polisi RI sejak 18 Januari 2008
sampai dengan 6 Maret 2008, 10 diantaranya
telah memiliki status P21 atau telah lengkap
dan diterima oleh Kejaksaan untuk dilakukan
penuntutan, sedangkan 48 kasus lainnya
masih didalam tahap penyidikan
Kendala-kendala Yang Dihadapi
Pemerintah
Hukum dan masyarakat merupakan
pasangan yang tidak bisa terpisah, sebab
berbicara hukum pasti juga akan terkait
dengan apa yang disebut masyarakat begitu
juga sebaliknya. Hukum tidak bisa terlepas dari
pengaruh timbal balik dengan keseluruhan
aspek yang ada dalam masyarakat, itulah
sebabnya dikatakan bahwa hukum itu tidaklah
otonom, dari sini terlihat bahwa hukum
merupakan suatu realitas dalam masyarakat
sehingga hukum disini lebih bersifat realistis
dan empirik. Soetandyo mengatakan bahwa
dimana kita bertemu dengan masyarakat
manusia disitulah kita akan bertemu dengan
sejumlah aturan karena tak ada masyarakat
manusia dimanapun yang tak mengenal
tata aturan/norma, dimana aturan tersebut
diharapkan akan memberikan suatu keadilan,
kedamaian, dan ketertiban bagi seluruh warga
masyarakat tersebut.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa hukum
sebagai sarana kontrol sosial diartikan sebagai
suatu proses mempengaruhi orang-orang
untuk bertingkah laku yang sesuai dengan
harapan masyarakat yang dapat dijalankan
dengan berbagai cara. Proses pengendalian
sosial dapat dilakukan dengan cara:
1.

Persuasif yaitu tanpa paksaan, seperti
mendidik, mengajak melalui proses
sosialisasi. Cara ini lebih bersifat prefentif
(pencegahan)
terhadap
terjadinya
gangguan-gangguan pada keserasian
dalam masyarakat.

2.

Coercive yaitu dengan paksaan/ kekeras
an, cara ini lebih bersifat represif yang
berwujud seperti dengan penjatuhan
sanksi pada warga yang melanggar/menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
tujuan utama yang hendak dicapai dengan
adanya proses pengendalian sosial/ kontrol
sosial adalah untuk mencapai keserasian
didalam masyarakat dan dengan keserasian
tersebut akan tercipta suatu keadaan yang
damai, adil dan tertib. Hukum sebagai kaidah
positif yang merupakan dasar pembenar
bagi para penguasa ataupun aparat penegak
hukum dalam melaksanakan fungsi hukum
sebagai cara untuk mengendalikan prilaku
masyarakat (social control), tidak dapat
dielakkan kaitan/hubungannya yang teramat
erat
dengan proses sosialisasi, karena
sosialisasi merupakan suatu proses untuk
menjadikan insan-insan sosial menjadi sadar
akan adanya kaidah-kaidah hukum.Sosialisasi
merupakan salah satu aspek penting dalam
proses kontrol sosial sebab untuk dapat
mempengaruhi orang-orang agar bertingkah
laku sesuai dengan kaidah-kaidah hukum
yang berlaku, dibutuhkan suatu kesadaran
yang timbul dalam diri seseorang untuk
mentaati dan melaksanakan kaidah-kaidah
hukum yang berlaku, yang disebut dengan
kesadaran hukum. Namun kesadaran hukum
tersebut tentunya tidak begitu saja tumbuh
dengan sendirinya pada diri seseorang,
tetapi perlu adanya suatu proses yang tidak
pendek untuk menumbuhkannya.Kesadaran
tersebut dapat ditumbuhkan melalui berbagai
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cara seperti pengkhabaran, pemberitahuan,
pendidikan, maupun pengajaran. Melalui caracara tersebut diharapkan seseorang akan
menjadi tahu mengenai apa isi normatif yang
terkandung didalam kaidah-kaidah hukum
yang ada. Kemudian setelah seseorang
tahu akan kaidah hukumnya, maka ia akan
berusaha menyesuaikan segala prilakunya
dengan tuntutan kaidah hukum tersebut.
Dari uraian tersebut terlihat betapa
sosialisasi itu dapat memberikan dampak
yang positif bagi bekerjanya hukum
dengan efektif untuk dapat mengontrol dan
mengendalikan pola tingkah laku masyarakat
tanpa harus menggunakan sanksi ataupun
kekerasan karena kesadaran dan kataatan
yang ada pada diri seseorang bukan tumbuh
atas dorongan dan kesadaran dirinya sendiri
tetapi terdorong oleh rasa takut terhadap
sanksi/hukuman yang akan ia peroleh jika
tidak mentaatinya dan ketaatan ini hanyalah
ketaatan yang sifatnya sesaat.Kendalakendala yang dihadapi oleh pemerintah
selama ini, terutama oleh pihak Kanwil
Kemenkumham dalam rangka sosialisasi
KI adalah kurangnya SDM yang memahami
pengetahuan dasar tentang KI, kurangnya
sarana prasarana penunjang kegiatan
sosialisasi antara kenderaan, buku-buku
tentang KI, alat-alat bantu untuk melakukan
sosialisasi serti leaflet, disamping minimnya
anggaran
untuk
kegiatan
sosialisasi.
Meskipun temuan data lapangan. relatif
”klasik” tetapi tetap harus ada jalan keluar dari
permasalahan ini. Pada dasarnya kegiatan
sosialisasi adalah salah salah bentuk dari
kegiatan komunikasi
Sesuai dengan tujuan dan fungsinya,
proses komunikasi menurut Schramm
mensyaratkan 3 (tiga) unsur penting yaitu:
1. Sumber (source) atau sender/komunikator
dapat merupakan perseorangan atau sebuah
organisasi komunikasi; 2. Pesan (message)
yaitu gagasan yang disampaikan; 3. Sasaran
(destination/receiver/komunikan)
yaitu
seseorang yang sedang mendengarkan,
memperhatikan atau membaca atau seorang
anggota suatu kelompok diskusi, hadirin yang
sedang mendengarkan ceramah.Oleh karena
itu Ditjen KI harus memiliki konsep (modul
standard) kegiatan sosialisasi yang jelas
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dengan memperhatikan semua komponen
atau aspek sosialisasi sebagai sebuah bentuk
komunikasi. Pertama komunikator, dalam hal
ini si pemateri dalam sosialisasi. Pemateri
dalam kegiatan sosialisasi tentunya adalah
SDM yang memang menguasi KI bukan SDM
yang ”sekadar” pegawai yang ada di Bidang
Pelayanan Jasa Hukum. Hal ini mengingat
persoalan KI adalah persoalan spesifik
menyangkut hak cipta dan hak kekayaan industri
yang memiliki karakteristik yang berbeda.
Kedua materi, keberhasilan penyampaian
materi tentunya sangat tergantung kepada
siapa (audience) disampaikan, sehingga
tingkat keberhasilannya dapat diukur dan
dievaluasi secara berkesinambungan. Ketiga
umpan balik (feedback), umpan balik penting
dilakukan untuk mengetahui bagaimana
respons audiens atas pelaksanaan kegiatan
sosialisai sebagai bentuk koreksi kepada
Ditjen KI dan Kemenkumham. Disamping
faktor-faktor lain yang tentunya juga harus
mendapat perhatian serius yaitu sarana
prasarana dan peningkatan anggaran
kegiatan sosialisasi.

PENUTUP
Kesimpulan
KI dalam prakteknya membawa 2 dua)
hak didalamnya yakni hak moral (moral rights)
dan hak ekonomi (economic rights). Sebagai
karya ummat manusia yang bernilai ekonomi
dengan sendirinya membawa keuntungan
bagi pemiliknya. Oleh sebab itu penghargaan
atas karya intelektual sebagai psoses hasil
kreativitas seseorang mutlak perlu mendapat
penghargaan. Hal ini sejalan dengan pendapat
mayoritas responden dalam hasil penelitian.
Penghargaan terhadap karya intelektual
mutlak diperlukan karena tenaga dan fikiran
manusia perlu mendapat penghargaan.
Hal ini menunjukkan bahwa sebagian
besar masyarakat menyadari bahwa karya
intelektual selalu lahir dari hasil kerja keras
yang membutuhkan tenaga dan fikiran dan
tidak semua orang mampu melakukannya.
Penghargaan terhadap karya intelektual juga
dipandang berpotensi memotivasi setiap
orang berlomba-lomba untuk berkreasi
dan berkarya. Oleh karena itu setiap orang
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harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk
menunjukkan kreativitas, di sisi lain semua
pemangku kepentingan tentunya harus
memberikan penghargaan dan kemudahankemudahan yang diperlukan. Pada dasarnya
karya intelektual tidak berhenti sebagai hasil
pengembangan ilmu pengetahuan saja.
Lebih daripada itu pengembangan ilmu
pengetahuan dimaksud harus berguna bagi
kehidupan. Artinya karya intelektual dimaksud
harus dapat mendatangkan keuntungan
secara ekonomi bagi si pemilknya. Meskipun
dalam kenyataannya pemilik KI pencipta,
belum mendapatkan keuntungan (royalti)
yang pantas atas karya intelektualnya karena
banyak pembajakan dan tindakan plagiat.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan
pula bahwa faktor yang mempengaruhi
rendahnya kesadaran masyarakat dalam
melindungi KI karena kurangnya pengetahuan
tentang KI. Hal ini menunjukkan bahwa ada
kecenderungan sosialisasi dan promosi yang
dilakukan oleh Ditjen KI belum maksimal
dan disebabkan faktor lain seperti frekuensi
(volume) yang kurang intens, sasaran/
audiens tidak tepat, materi dan kemampuan si
pemateri atau narasumber dalam pelaksanaan
sosialisasi yang belum memadai. Disamping
itu juga karena harga produk tiruan yang lebih
murah dari produk aslinya.
Kendala-kendala yang dihadapi oleh
pemerintah selama ini, terutama oleh pihak
Kanwil Kemenkumham dalam rangka
sosialisasi KI adalah kurangnya SDM yang
memahami pengetahuan dasar tentang KI,
kurangnya sarana prasarana penunjang
kegiatan sosialisasi seperti kenderaan,
buku-buku tentang KI, alat-alat bantu
untuk melakukan sosialisasi serta leaflet,
disamping minimnya anggaran untuk
kegiatan sosialisasi. Meskipun temuan data
lapangan. relatif ”klasik” tetapi tetap harus
ada jalan keluar dari permasalahan ini. Pada
dasarnya kegiatan sosialisasi adalah salah
salah bentuk dari kegiatan komunikasi yang
harus direncanakan dengan baik, terarah dan
konsisten.
Saran
Keberadaan
Direktorat
Jenderal
KI dan Kantor Wilayah memiliki peran

sekaligus tanggung jawab dalam menumbuh
kembangkan kesadaran masyarakat untuk
mendukung perlindungan KI di Indonesia. Hal
ini dapat dilihat dari 2 (dua) fungsi yang dimiliki,
yaitu fungsi perumusan kebijakan dibidang dan
fungsi sosialisasi di bidang KI. Kedua fungsi
tersebut harus berjalan mengingat kesadaran
masyarakat Indonesia akan pentingnya KI
belum membudaya sehingga pelanggaran
KI
terjadi
dimana-mana.
Dampaknya
merugikan masyarakat dan buruknya citra
Indonesia dimata dunia internasional. Salah
satu bentuk komunikasi penyampaian pesan
adalah kegiatan sosialisasi. Keberhasilan dari
kegiatan sosialisasi sangat tergantung dari
komponen-komponen pendukung yang ada di
dalamnya sebagai sebuah proses komunikasi.
Sesuai dengan tujuan dan fungsinya, proses
komunikasi mensyaratkan 3 (tiga) unsur
penting yaitu: 1. Sumber (source) atau sender/
komunikator dapat merupakan perseorangan
atau sebuah organisasi komunikasi; 2. Pesan
(message) yaitu gagasan yang disampaikan;
3. Sasaran (destination/receiver/komunikan
yaitu seseorang yang sedang mendengarkan,
memperhatikan atau membaca atau seorang
anggota suatu kelompok diskusi, hadirin
yang sedang mendengarkan ceramah. Dari
hasil penelitian, ada beberapa hal yang perlu
direkomendasikan untuk sesegera mungkin
ditindak lanjuti oleh pihak Ditjen KI, yaitu:
1.

Ditjen KI harus memiliki modul standard
(pedoman/panduan) kegiatan sosialisasi
yang jelas dengan memperhatikan
semua komponen atau aspek sosialisasi
sebagai sebuah bentuk komunikasi.

2.

Penambahan
jumah
SDM
yang
menguasai dasar-dasar pengetahuan
tentang KI.

3.

Penambahan jumlah sarana dan
prasarana yang menunjang kegiatan
sosialisasi seperti kenderaan, buku-buku
paduan tentang KI, alat-alat bantu/peraga
untuk melakukan kegiatan sosialisasi
seperti leaflet dll.

4.

Penambahan dana anggaran kegiatan
sosialisasi.

5.

Membuat feedback (kuisioner/angket)
yang diisi oleh audiens sebagai
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bahan evaluasi tingkat keberhasilan
pelaksanaan kegiatan sosialisasi.
6.

Narasumber sebaiknya orang yang
lebih kompeten di bidangnya, tidak
perlu pejabat, staf pun kalau memiliki
kompetensi dapat dijadikan narasumber

7.

Penambahan jumlah kegiatan sosialisasi
sesuai dengan tingkat kebutuhan masingmasing daerah.
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Abstrak
Kantor Imigrasi Kelas I sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan perwujudan dari bentuk
Instansi Pemerintah yang melayani masyarakat dibidang keimigrasian.Keberadaan Kantor Imigrasi
memiliki peran yang sangat penting dalam hal pelayanan publik, seperti pengurusan dokumen
perjalanan, visa, ijin tinggal dan status, penyidikan dan penindakan, lintas batas, dan kerjasama luar
negeri serta sistem informasi keimigrasian. Dalam rangka optimalisasi pelayanan yang baik kepada
masyarakat dan seiring dengan intensitas pelayanan yang semakin meningkat, maka perlu upaya
untuk memiliki gedung yang lebih layak dan memadai dalam rangka memberikan kenyamanan baik
bagi pegawai yang melayani, maupun bagi masyarakat.Tujuan tulisan ini untuk mendesain kantor
imigrasi yang sesuai dengan kegiatan dan kebutuhan pengguna kantor imigrasi kelas I sehingga
dapat memberikan rasa nyaman serta aman bagi penggunannya. Dengan menggunakan descriptive
analysis sehingga dapat menggambarkan gedung standar bangunan Kantor Imigrasi Kelas I dengan
cara menelaah secara teratur, objek, dan secara cermat.Kondisi eksisting gedung Kantor Imigrasi
Kelas I yang saatini dinilai kurang representatif untuk menunjang kegiatan pelayanan publik di bidang
keimigrasian yang lebih transparan.Tidak hanya transparan dalam kegiatan pelayanan publiknya
namun seharusnya juga diterapkan dalam tampilan bangunan serta layout ruang di dalamnya
dengan meningkatkan sarana prasarana yang menunjang agar sesuai dengan kebutuhan
masyarakat dan memperlancar kinerja pelayanan.Untuk mengembangkan standar bangunan Kanim
Kelas I diperlukan siteplan bangunan Kanim Kelas I, Pengaturan ruang,Spesifikasi ruang-ruang
utama berikut perabotnya,dan pola hubungan kedekatan ruang.
Kata Kunci: Standar Gedung, Kantor Imigrasi Kelas I,PelayananPublik.

Abstract
Immigration offices Class I as a technical unit (UPT) are manisfestation of government institutional
that serve public in immigration. They have very important role in public service such as travel
document arrangement, visa, license of stay and status, investigation and prosecution, transboundary
and foreign cooperation relationship and immigration information system. In order to optimalize their
good service to public/people and in line with intensity that grow increasingly, time by time, so it is
necessary to construct good and standard building to give convenience, both officers and people.
This research used analytical descriptive to describe a standard of immigration office building Class I
studying object, orderly and thoroughly. The existing of that building are not representative to support
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public service more transparant, both the service and the look of building, the lay out of the building.
They should be repaired by improving infrastructures as people`s need and also to support activities
to increase performance. To develop standard of building were needed site-plan, room arrangement,
the spesification of main room and furnitures, and pattern of joinning-room.
Keywords: Standard of Building, Immigration Office Class I, Public Service.

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Bangunan gedung adalah wujud fisik
hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau
seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam
tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai
tempat manusia melakukan kegiatannya, baik
untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan
keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,
budaya, maupun kegiatan khusus.
Dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan
Gedung disebutkan bahwa Bangunan
gedung umum adalah bangunan gedung
yang fungsinya untuk kepentingan publik,
baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha,
maupun fungsi sosial dan budaya. Pasal
4 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 disebutkan
juga bahwa Bangunan Gedung sebagai
Fungsi sosial dan budaya mempunyai fungsi
utama sebagai tempat melakukan kegiatan
sosial dan budaya yang meliputi bangunan
gedung pelayanan pendidikan, pelayanan
kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan
bangunan gedung pelayanan umum.
Dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 Tentang
Pembangunan Bangunan Gedung Negara
mengatur tentang standar luas bangunan
gedung kantor, yang terdiri dari ruang utama,
ruang penunjang, dan sirkulasi. Bangunan
Kantor Imigrasi merupakan bangunan gedung
umum yang fungsinya untuk kepentingan
publik. Untuk memberikan pelayanan yang
terbaik kepada masyarakat, Pemerintah telah
mengeluarkan ketentuan terkait pelayanan
publik, yaitu UU No. 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah No.
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96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No.
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Peraturan tersebut mewajibkan institusi
pemerintah khususnya yang memberikan
pelayanan publik untuk melakukan langkahlangkah guna memberikan pelayanan yang
memuaskan masyarakat.
Salah satu unsur pelayanan publik
adalahFasilitas pelayanan. Kelengkapan
fasilitas untuk membuat masyarakat merasa
nyaman adalah bagian yang tak kalah
pentingnya dalam rangka memuaskan
masyarakat.
Beberapa
fasilitas
yang
disediakan antara lain : gedung pelayanan
yang representatif, ruang tunggu yang
nyaman dan aman, tersedia televisi sebagai
sarana hiburan, tersedia air minum dan
permen, tersedia bahan bacaan (buku,
majalah, koran terbaru), fasilitas internet/wifi
gratis, tempat parkir yang teratur dan aman,
toilet yang bersih.
UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian menyebutkan bahwa Ke
imigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang
yang masuk atau keluar wilayah Indonesia
serta pengawasannya dalam rangka menjaga
tegaknya kedaulatan negara (Pasal 1 angka
1). Kantor Imigrasi Kelas Iadalah salah satu
unit pelaksana teknis di bidang keimigrasian
di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala
Kantor Wilayah. Dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan
HAM RI di bidang Keimigrasian di wilayah
yang bersangkutan. Kantor Imigrasi Kelas I
menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai
berikut :
1.

Melaksanakan tugas Keimigrasian di
bidang Informasi dan Sarana Komunikasi
Keimigrasian.

2.

Melaksanakan tugas Keimigrasian di
bidang Lalu Lintas Keimigrasian.
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3.

Melaksanakan tugas Keimigrasian di
bidang Status Keimigrasian.

4.

Melaksanakan tugas Keimigrasian di
bidang Pengawasan dan Penindakan
Keimigrasian.

Tujuan
Mengacu kepada perumusan masalah
penelitian, maka penelitian dapat dikemukakan
untuk:
1.

Untuk menemukan komposisi Ruang
Utama, ruang penunjang, dan sirkulasi
Kantor Imigrasi Kelas I.

Setiap
Kantor
Imigrasi
yang
menyelenggarakan pelayanan publik di
lingkungan Kementerian Hukum dan HAM:
menyediakan ruang tunggu pelayanan
yang nyaman baik di lingkungan kantor
atau pun di tempat lain yang diperlukan,
menyediakan komputer informasi di ruang
tunggu. menyediakan sarana dan prasarana
yang memudahkan akses bagi difabel,
menempatkan petugas layanan informasi
yang kompeten dalam melayani informasi
untuk 1 (satu) atau beberapa produk layanan,
dan menjadikan kawasan/ruang pelayanan
dan kantor pelayanan sebagai ruang bebas
asap rokok.
Untuk pelayanan yang prima, Kantor
Imigrasi Kelas I telah menyediakan berbagai
fasilitas dan memberikan pelayanan yang
diperlukan. Namun, keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I terutama bangunan gedungnya
secara berkesinambungan perlu distandarkan yang berkaitan dengan kelengkapan ruangan, luas bangunan ruangan kantor. Untuk
itu perlu dilakukan penelitian “Standardisasi
Bangunan Kantor Imigrasi Kelas I Dalam
Peningkatan Pelayanan Publik.”

2.

Untuk mendesain kantor imigrasi yang
sesuai dengan kegiatan dan kebutuhan
pengguna kantor imigrasi sehingga
dapat memberikan rasa nyaman
penggunannya.

Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan dari latar
belakang di atas, maka rumusan masalah
sebagai berikut :

2.

5.

Melaksanakan Tugas Keimigrasian di
bidang Pendaratan dan Izin Masuk.

1.

Bagaimana komposisi Ruang Utama,
ruang penunjang, dan sirkulasi Kantor
Imigrasi Kelas I?

2.

Bagaimana mendesainbangunan Kantor
Imigrasi Kelas Iagar memenuhi standar
luas bangunan kantor?

1
2

Metodologi Penelitian
1.

Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif dan pendekatan kualitatif.
Menurut Sugiyono, penelitian deskriptif
kualitatif merupakan penelitian yang
dilakukan terhadap variabel mandiri
fasilitas pelayanan yaitu standar bangun
an Kantor Imigrasi Kelas I, tanpa membuat
perbandingan atau menghubungkan
dengan variabel lain.¹ Menurut Nawawi,
penelitian deskriptif kuantitatif yaitu
penelitian yang memusatkan perhatian
pada masalah-masalah atau fenomena
yang bersifat aktual pada saat penelitian
dilakukan, kemudian mengga mbarkan
fakta-fakta tentang masalah yang
diselidiki sebagaimana adanya diiringi
dengan interprestasi yang rasional dan
akurat.²
Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah penelitian
deskriptif (descriptive research) yang
ditujukan untuk menggambarkan suatu
fenomena dengan cara menelaah secara
teratur, mengutamakan obyektivitas, dan
dilakukan secara cermat.

3.

Teknik Penarikan Sampel
Populasi Penelitian ini adalah Kantor
Imigrasi Kelas I yang berada pada 33

Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm.193.
Nawawi, Metode Penelitian bidang sosial,Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2003, hlm.64.
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Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM. Masing-masing Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
memiliki minimal 1 (satu) Kantor Imigrasi
Kelas I. Penentuan sampel sebagai
sumber data dalam penelitian ini dengan
menggunakan teknik non probability
sampling yaituPurposive Sampling.
Sumber data yang dipilih/ditentukan
adalah Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta
yang memiliki 4 (empat) Kantor Imigrasi
Kelas I (Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta
Pusat, Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta
Timur, Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta
Utara, dan Kantor Imigrasi Kelas I
Tanjung Priok). Untuk memperoleh
data dengan teknik sampling di atas
telah ditentukan sebagaiResponden,
yakni Kepala Kantor Imigrasi Kelas I,
Kepala urusan umum (Kaur umum)
dan Kepala urusan kepegawaian (Kaur
kepegawaian) Kantor Imigrasi Kelas I,
serta Tiga staf pegawai fungsional umum
kantor Imigrasi Kelas I.
Lingkup pembahasan dalam penulisan
standardisasi Kantor Imigrasi Kelas I
menitikberatkan pada hal yang berkaitan
aspek fungsional, aspek teknis, aspek
kinerja, aspek kontekstual dan aspek
arsitektural. Dengan pemahaman ini
akan diketahui fasilitas apa saja yang
dibutuhkan dari sebuah kantor imigrasi,
langkah yang digunakan yaitu:
(a) Observasi atau mengamati secara
langsung kondisi eksisting Kantor
Imigrasi Kelas I, aspek yang dilihat
yaitu penataan ruang, alur sirkulasi,
utilitas bangunan, dll.
(b) Melakukan wawancara dengan
beberapa pihak terkait seperti
Kepala Kantor Imigrasi, Kepala
Urusan Umum Kantor Imigrasi
Kelas I, serta beberapa staf Kantor
Imigrasi Kelas I.
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Aspek-aspek yang diamati yaitu :
Layout Bangunan kantor imigrasi, Alur
sirkulasi, Zonasi kantor imigrasi, Struktur
Organisasi, dan Utilitas kantor imigrasi.
4.

Teknik Pengumpulan Data
Data yang diperoleh dalam Penelitian ini
bersumber dari data sekunder dan data
primer. Data sekunder diperoleh melalui
penelusuran literatur dan data primer
diperoleh melalui penyebaran daftar
pertanyaan (kuesioner) dan serangkaian
wawancara (indepth study) kepada
responden.
Data primer penelitian ini bersumber
dari wawancara dengan Kepala Kantor
Imigrasi Kelas I, Kepala urusan umum
(Kaur umum) dan Kepala urusan
kepegawaian (Kaur kepegawaian) Kantor
Imigrasi Kelas I, serta Tiga staf pegawai
fungsional umum kantor Imigrasi Kelas
I. Sedangkan data sekunder bersumber
dari buku-buku dan peraturan-peraturan
yang berkaitan dengan teori, konsep,
standar perencanaan dan perancangan
kantor. Daftar kuesioner yang disusun
berisikan pertanyaan tentang variabel
dan elemen-elemen yang berkaitan
dengan standar bangunan gedung.

5.

Teknik Analisa Data
Metodologi yang digunakan adalah
metode desain melalui proses analisis
dan sintesa. Proses analisis dengan
menguraikan
semua
data
yang
berkaitan dengan permasalahan desain.
Selanjutnya proses sintesa akan
merumuskan konsep desain yang akan
dikembangkan.
Proses analisis digunakan untuk
memperoleh kebutuhan dan persyaratan
sebagai dasar desain pengembangan.
Proses
analisis
yang
dilakukan
meliputi: (1) Menentukan Kebutuhan
standar bangunan yang diperlukan.
(2) Menentukan kuantitas dan kualitas
desain melalui kriteria-kriteria desain. (3)
Menentukan prioritas kebutuhan.
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Analisis kebutuhan dan persyaratan
teknis bangunan Kanim yang mengikuti
ketentuan yang berlaku tentang : (1)
Aspek wilayah dan kawasan yang
mengacu pada : Undang-undang No. 24
tahun 1992 Tentang Penataan Ruang
dan SNI 03-1728-1989 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Mendirikan Bangunan
Gedung. (2) Aspek arsitektur/konstruksi
dan keselamatan yang mengacu pada:
(a) SNI 03-1730-1989 Tentang Tata Cara
Perencanaan Gedung, (b) Keputusan
Menteri Pekerjaan Umum No. 441/
KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis
Bangunan Gedung, (c) Keputusan
Menteri Pemukiman dan Prasarana
Wilayah No. 332/ KPTS/M/2002 tanggal
21 Agustus 2002 tentang Pedoman
Teknis Pembangunan Bangunan Gedung
Negara, (d) SNI 03-1735-1989 tentang
Tata Cara Perencanaan Bangunan dan
Lingkungan untuk Pencegahan Bahaya
Kebakaran.

PEMBAHASAN
Data Ruang-ruang Utama, Fungsi, dan
Luasannya.
Data tentang ruang-ruang utama Kanim
Kelas I diperlukan untuk menentukan massa
utama bangunan Kanim Kelas I, luasan,
fungsi, dan ketentuan teknis lainnya.Beberapa
ruang utamayang ditemukan pada beberapa
bangunan Kanim Kelas Iadalah sebagai
berikut.
1.

Ruang Pelayanan
Fungsi ruang pelayanan Kanim Kelas I
adalah tempat melayani pengguna layanan
dengan suasana yang aman, nyaman, dan
menyenangkan.Ruang pelayanan harus
mempunyai akses langsung terhadap ruangruang pendukung lainnya dengan kriteria
penempatan ruang pelayanan yang tenang
dan terhindar dari semua bentuk aktivitas
aktif yang dapat menimbulkan gangguan.
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Kriteria perencanaannya adalah sebagai
berikut: (a) Luas ruang :80m2 untuk 100
atau lebih pengunjung perhari, 50 m2 untuk
25-100 pengunjung perhari, dan 20 m2 jika
kurang 25 pengunjung perhari (Permenkeu
No. 248/PMK.06/2011 Tentang Standar
Barang Dan Standar Kebutuhan BMN berupa
tanah dan atau bangunan).³ (b) Ruang
pelayanan untuk daya tampung maksimum
100 pengguna layanan. (c) Ketinggian langitlangit ruangan maksimum 3,50m. (d) Jendela
minimum 20% luas lantai ruangan untuk
mendapatkan pencahayaan alami yang
baik. (e) Luas ventilasi udara minimum 7%
dari luas lantai ruang. (f) Pintu, jendela, dan
kusen dibuat dari bahan berkualitas baik.
(g) Pintu terdiri dari 2 daun membuka keluar
dengan lebar minimum 150cm dan tersedia
pintu penghubung antar ruang (connecting
door) dengan lebar minimum 90 cm.(h)
Dilengkapi tata letak (layout) perabot yang
terdiri dari: meja dan kursi pegawai, banner,
papan penempelan pengumuman, lemari,
bookshelves/ officecabinet, dan locker.(i)
Dihindari penggunaan jenis bahan lantai yang
licin.(j) Dilengkapi dengan lampu penerangan
yang cukup dan minimal terdapat 2 stop
kontak.
2.

Ruang Kepala Kanim (Eselon 3).
Ruang
Kepala
Kanim
Kelas
I
dipergunakan sebagai ruang kerja.Kriteria
perancangannya adalah sebagai berikut: (a)
Ukuran luas ruang:14m2.(b)Tata letak ruang
dekat dengan ruang tata usaha dan ruang
pegawai. (c) Mudah dicapai dari pintu masuk
utama Kanim. (d) Ruang dilengkapi dengan
penerangan lampudan stop kontak yang
cukup. (e) Terdapat jaringan telepon.
3.

Ruang tamu eselon 3.
Ruang
tamu
berfungsi
sebagai
tempat Kakanim menerima tamu. Kriteria
perancangannya adalah: (a) Luas ruang:
9m2. (b) Tinggi langit-langit minimal 4,00 m.
(c) Bahan penutup lantai dipilih yang tidak
licin.

Permenkeu No. 248/PMK.06/2011 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan BMN berupa tanah dan atau
bangunan.
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4.

Ruang tunggu eselon 3.
Ruang tunggu berfungsi sebagai
tempat menunggu Kakanim Kelas I.
Kriteriaperancangannya adalah: (a) Luas
ruang:6m2. (b) Tinggi langit-langit minimal
4,00 m. (c) Bahan penutup lantai dipilih yang
tidak licin.
5.

Luas ruang toilet eselon 3.
Kriteria perancangannya adalah:(a)Luas
ruang:4m2. (b) Tinggi langit-langit minimal
4,00 m. (c) Bahan penutup lantai dipilih yang
tidak licin.
6.

Luas ruang sekretaris eselon 3.
Ruang tunggu terbuka berfungsi
sebagai tempat pengguna layanan. Kriteria
perancangannya adalah: (a) Luas ruang: 4m2
dengan asumsi 1 orang staf secretariat. (b)
Tinggi langit-langit minimal 4,00 m. (c) Bahan
penutup lantai dipilih yang tidak licin.
7.

Ruang rapat eselon 3.
Kriteria perancangannya adalah:(a)Luas
ruang:35m2. (b) Tinggi langit-langit minimal
4,00 m. (c) Bahan penutup lantai dipilih yang
tidak licin.
8.

Ruang kerja eselon 4.
Ruang tunggu terbuka berfungsi
sebagai tempat pengguna layanan. Kriteria
perancangannya adalah: (a) Luas ruang:16m2.
(b) Tinggi langit-langit minimal 4,00 m. (c)
Bahan penutup lantai dipilih yang tidak licin.
9.

Ruang pegawai.
Ruang pegawai berfungsi sebagai ruang
kerja pegawai untuk untuk melaksanakan
tugas dan fungsi. Kriteria perancangannya
adalah sebagai berikut :(a)Luas ruang :10m2.
(b)Tata letak ruang dekat dengan ruang atasan
langsung.(c) Mudah dicapai dari area pintu
masuk utama Kanim. (d) Ruangan dilengkapi
dengan penerangan lampu dan stop kontak
yang cukup.(e) Terdapat jaringan telepon.
10. Ruang tata usaha.
Ruang tata usaha berfungsi sebagai
ruang kerja tenaga tata usaha untuk
melaksanakan tugas administratif yang
berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan.
Kriteria perancangannya adalah sebagai
berikut: (a) Luas ruang:20m2.(b)Tataletak
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ruang dekat dengan ruang Kepala Kanim. (c)
Terdapat kursi dan meja kerja, filling cabinet,
komputer dan/atau mesin ketik. (d) Ruangan
dilengkapi dengan penerangan lampu dan
stop kontak yang cukup.
11. Ruang Kesehatan Kanim.
Ruang kesehatan kanim berfungsi
sebagai ruang pelayanan kesehatan bagi
pengguna layanan dan pegawai,baik yang
dilakukan kanim maupun instansi kesehatan
lainnya. Kriteria perancangannya adalah
sebagai berikut: (a) Luas ruang :16m2. (b)
Tata letak ruang mudah dijangkau dari pintu
masuk utama dandari ruang lainnya.(c)
Terdapat kursi dan meja tenaga medis, dua
tempat tidur, wastafel, filling cabinet, dan
lemari obat yang dapat dikunci.
12. Dapur.
Kriteria perancangannya adalah sebagai
berikut: (a) Luas ruang :16 m2. (b) Ketinggian
langit-langit minimal 4,00 m dengan
pencahayaan alami dan sirkulasi udara
yang baik. (c) Luas jendela20% luas lantai
untuk mendapatkan pencahayaan alami
yang baik. (d) Luas ventilasi udara antara
6% - 10% luas lantai ruang. (e) Kelengkapan
pengendalian kualitas udara di dalam ruang
dengan menggunakan exhaust fan dan kipas
angin. (f) Terdapat pintu masuk yang terdiri
dari dua daun pintu dengan lebar minimal
150 cm dengan arah membuka keluar. (g)
Dilengkapi lampu penerangan ruang dan stop
kontak yang disesuaikan dengan kebutuhan.
(h) Dilengkapi dengan tempat cuci peralatan
makan (sink) dengan jumlah disesuaikan
dengan kebutuhan.
13. Gudang.
Gudang Kanim Kelas I berfungsi sebagai
ruang penyimpanan barang Kanim. Jumlah
gudang untuk Kanim sebanyak 1ruang
dengan ukuran 16 m2.
14. Kamar penjaga.
Kamar penjaga berfungsisebagai tempat
istirahat bagi penjaga, baik siang maupun
malam, untuk menjaga keamanan Kanim
Kelas I. Kriteria perancangannya adalah: (a)
Luas ruang: 4x4 m2=16m2. (b) Tata letak
ruang dekat dengan gudang atau terletak di
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belakang/samping gedung Kanim Kelas I.
(c) Ruangan dilengkapi dengan penerangan
lampu dan stop kontak yang cukup.
15. KM/WC Kakanim dan Pegawai.
KM/WC sebanyak 1 ruang untuk Kepala
Kanim Kelas I, 1ruang untuk pegawai dengan
luas masing-masing 2x2m2=4m2. Setiap
KM/WC dilengkapi dengan kloset, bak air, 1
wastafel, dan cermin.
16. KM/WC Pengguna Layanan.
Kriteria perancangannya adalah sebagai
berikut: (a) Jumlah KM/WC 6 buah, yang
terdiri dari: satu KM/WC laki-laki seluas 4
m2, satu KM/WC perempuan seluas 4 m2,
dan empat WC seluas 16 m2 yang masingmasing dilengkapi dengan kloset dan bak air.
(b)Ukuran ketinggian dan kelengkapan KM/
WC disesuaikan dengan ukuran fisik. (c)Tata
letak mudah dijangkau dari ruang pelayanan
dengan tujuan untuk memudahkan dalam
pengawasan dan pemeliharaan. (d) Ruang
dilengkapi dengan lampu penerangan yang
cukup.(e) Jenis keramik lantai tidak licin. (f)
Luas ventilasi yang cukup untuk sirkulasi
udara. (g) Pintukamar mandi dari bahan
kedap air.
17. Ruang tunggu terbuka.
Ruang tunggu terbuka berfungsi
sebagai
tempat
pengguna
layanan.
Kriteria perancangannya adalah: (a) Luas
ruang:16m2. (b) Tinggi langit-langit minimal
4,00 m. (c) Bahan penutup lantai dipilih
yang tidak licin.(e)Terdapat dinding pembatas
ruang setinggi: +120 cm.
18. Ruang Server.
Kriteria perancangannya adalah: (a)0,2
m2 x 10% jumlah staf yang dilayani. (b)
Tinggi langit-langit minimal 4,00 m. (c) Bahan
penutup lantai dipilih yang tidak licin.
19. Lobby.
Ruang Lobby/fasilitas lain berfungsi
sebagai tempat sebagai sarana para
pengguna layanan. Kriteria perancangannya
adalah: (a)Luas ruang: 20 m2/1000 m2 luas
netto. (b) Tinggi langit-langit minimal 4,00 m.
(c) Bahan penutup lantai dipilih yang tidak
licin.

20. Musholla.
Musholla berfungsi sebagai tempat
beribadah pegawai dan pengguna pengguna
layanan. Kriteria perancangannya adalah: (a)
Luas ruang:0,8 m2 perorang. (b) Tinggi langitlangit minimal 4,00 m. (c) Bahan penutup
lantai dipilih yang tidak licin.
21. Ruang Fungsional.
Ruang Fungsional berfungsi sebagai
tempat melaksanakan tugas dan fungsi.
Kriteria perancangannya adalah:(a) Luas
ruang: 4 m2 x 20% jumlah staf. (b) Tinggi
langit-langit minimal 4,00 m. (c) Bahan
penutup lantai dipilih yang tidak licin.
22. Ruang arsip.
Ruang berfungsi sebagai tempat
penyimpanan arsip. Kriteria perancangannya
adalah: (a)0,4 m2 / orang. (b) Tinggi langitlangit minimal 4,00 m. (c) Bahan penutup
lantai dipilih yang tidak licin.
Desain standar bangunan Kanim Kelas I.
1.

Perletakan Massa Bangunan (Ruang)
dalamLahan(Site).
Perletakan jenis-jenis ruang pada lahan
menggunakan
teknik
overlay.Beberapa
data tentang perletakan massa bangunan
bangunan Kanim Kelas I disimulasikan
berdasarkan posisinya pada lahan. Masingmasing ruang utama bangunan Kanim Kelas
I (ruang pelayanan, ruang Kepala Kanim
Kelas I, ruang TU, ruang penjaga, KM/WC,
ruang tunggu, dan ruang terbuka) ditandai
dengan warna transparan yang berbeda pada
lahan.Satu pola perletakan mewakili satu
Kanim Kelas I sasaran penelitian.Dengan
menumpukkan seluruh pola perletakan,akan
diperoleh wilayah-wilayah dengan instensitas
warna tertentu pada lahan.
2.

Pola Hubungan Kedekatan Ruang.
Pola hubungan kedekatan ruang
dibutuhkan untuk menentukan posisi sebuah
ruang terhadap ruang lainnya.Hubungan
ini dapat ditentukan oleh kesamaan atau
kemiripan fungsi, sifat publik atau privat
ruang, jenis kegiatan yang diwadahi, serta alur
kegiatan terjadi di dalam atau antar ruang.
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3.

Konsep Perencanaan.
Konsep perencanaan meliputi:
(1)Tata Bangunan Kanim Kelas I, berupa
(a)Kesesuaian tata letak bangunan terhadap
bentuk dan luas lahan/tanah,(b) Kesesuaian
bentuk dan ukuran bangunan dengan ruang
terbuka di sekitar bangunan,(c)Keselarasan
tata bangunan dengan pola sirkulasi,(d)
Kejelasan peruntukan area publik dan
privat, (e)Harmonisasi penataan ruang luar
dengan bangunan Kanim, (f)Kesesuaian tata
letak antara jenis dan fungsi bangunan, (g)
Penyesuaian bentuk bangunan Kanim dengan
arsitektur bangunan daerah setempat.
(2) Hubungan antar ruang di dalam
dan di luar bangunan, berupa (a) Bentuk
luar bangunan dapat mencerminkan fungsi
di dalam ruang bangunan, (b)Terdapat
hubungan yang baik antara ruang dalam
dan ruang terbuka; terdapat pintu masuk dan
keluar yang mudah dicapai oleh pengguna;
terdapat kejelasan batas antara ruang publik
dan ruang privat pada ruang terbuka maupun
di dalam; perlu dipertimbangkan pandangan
(view), penerangan, kebisingan, suhu udara,
pantulan sinar matahari, suasana, keamanan,
kenyamanan, dan lain-lain.
Dan (3) Ruang pelayanan dan penunjang,
berupa (a) Ruang pelayanan yang nyaman
dan menyenangkan, (b) Suasana yang
dapat mendukung pelaksanaan tugas dan
pelayanan, (c) Penataan ruang
sesuai
dengan fungsi utama, (d) Kontrol terhadap
temperatur, sirkulasi udara, dan penerangan,
(e) Ruang direncanakan dengan pendekatan
ukuran fisik pengguna layanan, (f) Kontrol
terhadap kebisingan internal dan eksternal, (g)
Pewarnaan ruangkerja dan pelayananyang
menyenangkan.
4.

Kriteria Perencanaan.
Kriteria
perencanaan
meliputi:(1)
Peruntukan Lahan, bahwa lahan yang
direncanakan untuk bangunan Kanim Kelas
I harus sesuai dengan peruntukan lokasi
yang diatur dalam Rencana Umum Tata
Ruang dan Wilayah (RUTR) lokasi yang
bersangkutan. (2) Luas minimal lahan untuk
bangunan Kanim Kelas I. Penentuan luas
lahan tersebut berdasarkan perhitungan
atas kebutuhan lahan untuk prasarana dan
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ruang gerak yang dibutuhkan administrasi
dan pelayanan. (3) Bentuk lahan yang ideal
adalah mendekati bentuk bujursangkar atau
empat persegi panjang dengan perbandingan
panjang dan lebar yang proporsional. (4)
Pemilihan lokasi bangunan Kanim Kelas I
harus memperhatikan faktor-faktor kondisi
lingkungan,seperti: harus di tempat yang
strategis yang mudah dijangkau masyarakat
sesuai dengan kapasitas Kanim Kelas I yang
direncanakan; harus memperhatikan kajian
dari data pemetaan Kanim Kelas I di daerah
tersebut; mudah dijangkau oleh masyarakat.
(5)Topografi lahan yang dipilih relatif datar
dan tidak berkontur terjal, lahan yang siap
bangun, tidak memerlukan pemindahan
dan penimbunan tanah (cut and fill) dengan
biaya yang cukup tinggi, lahan bukan jenis
lahan basah dan lahan di daerah banjir,
serta lahan harus memiliki kemiringan yang
baik untuk drainase. (6)Kondisi lahan harus
stabil dan memiliki daya dukung yang cukup
baik untuk menerima beban bangunan. (7)
Lahan bangunan Kanim Kelas I dapat dicapai
dengan menggunakan kendaraan umum,
kendaraan pribadi, bus jemputan pegawai,
sepeda motor, dan sepeda; pemilihan lahan
bangunan Kanim Kelas I tidak terlalu dekat
atau berada di tepi jalan bebas hambatan
dengan intensitas dan kecepatan kendaraan
yang tinggi. (8) Lahan Kanim harus terdapat
jaringan listrik, jaringan telepon,dan sumber
air bersih. (9) Lahan harus dilengkapi dengan
surat bukti kepemilikan dan terbebas dari
sengketa dari pihak manapun.
5.

Persyaratan Tata Bangunan dan
Lingkungan.
Peruntukan lahan yang akan digunakan
harus jelas dengan mengacu pada Rencana
Detail Tata Ruang Kota yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Daerah setempat. Syaratsyarat peruntukan lahan disesuaikan dengan
peraturan-peraturan yang memuat: (1)
ketentuan penataan bangunan,yaitu Koefisien
Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai
Bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau
(KDH), Garis Sempadan Bangunan(GSB),
dan rencana jalan; (2) peta lokasi tanah atau
lahan; (3) data tanah; dan (4) peruntukan.
Lahan dilengkapi Surat Keterangan dari
instansi terkait setempat yang menjelaskan

Standardisasi Bangunan Kantor Imigrasi Kelas I……(Edward James Sinaga)

bahwa lokasi tanah tersebut sesuai dengan
Rencana Detail Tata Ruang Kota dan dapat
dibangun bangunan gedung Kanim.
Topografi tapak harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut: permukaan
tanah relatif cukup datar, lahan tidak dekat
dengan lereng sungai, dalam lokasi tidak
terdapat tebing curam, permukaan tanah
memungkinkan hidupnya vegetasi, tapak
tidak merupakan daerah hutan lindung,
tapak tidak merupakan daerah resapan air,
tapak tidak merupakan daerah cadangan
air, tapak tidak merupakan daerah purbakala, serta tapak tidak merupakan daerah
keramat. Bentuk tapak ideal adalah berbentuk
segiempat atau empat persegi panjang, atau
bentuk lain yang mendekati,dengan ukuran
panjang dan lebar yang proporsional. Luas
tapak disesuaikan dengan Kanim Kelas
Iyang akan dibangun,dengan mengantisipasi
rencana pengembangan.
Kondisi Tanah, meliputi: (1) tapak yang
ideal berupa tanah darat atau tanah bekas
kebun atau tanah ladang, (2) tapak yang
berupa sawah atau tanah rawa atau bekas
rawa harus siap bangun tanpa perlakuan
khusus, (3) tapak tidak berupa tanah bekas
kuburan,bekas timbunan sampah atau bekas
limbah kimia, (4) kondisi yang memungkinkan
hidupnya vegetasi untuk kepentingan
pelayanan, kenyamanan,dan keindahan,serta
(5) nilai daya dukung tanah mencukupi seperti
jenis tanah berupa batuan,kerikil,pasir, dan
tanah lempungkeras.
Sarana
dan
prasarana
dengan
mempertimbangkan: (1) keberadaan sarana
penunjang untuk keamanan masyarakat sekitar
seperti pos pengamanan,(2) kemudahan
sumber air (termasuk air minum) dari PDAM
atau air tanah atau air permukaan (air hujan),
(3) kemudahan drainase untuk saluran
pembuangan airhujan, saluran pembuangan
dari air kotor atau limbah berkapasitas cukup,
(4) kemudahan penyambungan jaringan listrik
PLN tegangan menengah dari lingkungan
ke lokasi, (5) kemungkinan penyambungan
jaringan telekomunikasi.
Pertimbangan
pencapaian
lokasi,
meliputi: (1) keberadaan jalan(termasuk
angkutan material) menuju lokasi melalui

darat (dapat dilalui kendaraanrodaempat),
(2) kemungkinan rencana perkerasan jalan
lingkungan atau perkerasan jalan setapak
menuju lokasi, (3) sedapat mungkin dapat
ditempuh dengan berjalan kaki, bersepeda,
(4) keberadaan angkutan menuju lokasi
seperti bus, kereta api, angkutan kota, becak,
atau ojek.
Lokasi juga terhindar dari gangguan
alam, antara lain: (1) lahan terhindar dari
gangguan binatang buas seperti harimau,
singa, buaya atau binatang lain perusak
seperti gajah, (2) lahan berada diatas peil
banjir dan merupakan daerah yang aman
dari banjir periode 50 tahunan, (3) lahan tidak
termasuk daerah atau lingkungan yang sering
dilanda angin puyuh atau topan,(4) lahan tidak
merupakan tanah labil yang kemungkinan
dapat menimbulkan longsor,(5) lahan tidak
termasuk dalam radius daerah rawan gempa
yang dapat menimbulkan patahan.
Selain itu lahan juga harus terhindar dari
gangguan lingkungan, meliputi: (1) lokasi
jauh dari gangguan atau sumber bunyi seperti
bengkel berisik, jalan tol, dan sebagainya, (2)
lokasi jauh dari gangguan sumber keramaian
(radius minimal 1 km) seperti pusat
perbelanjaan, pasar, bioskop, dan terminal
atau persimpangan jalan padat,(3) lokasi jauh
dari gangguan sumber bau (radius minimal
5 km) seperti tempat penimbunan sampah
atau limbah, tempat pengolahan limbah, dan
industri kimia, (4) lokasi jauh dari gangguan
sumber bahaya kesehatan seperti jaringan
listrik tegangan tinggi atau rumah sakit jiwa
(radius minimal 0,5 km), tempat perawatan
penyakit menular, dan industri berat (radius
minimal 5 km), (5)l okasi jauh dari gangguan
sumber negatif (radius minimal 10 km)
seperti daerah lokalisasi, pemandian umum,
dan tempat hiburan malam seperti diskotik,
(6) lokasi jauh dari gangguan sumber
asapdangasberacun (radius minimal 5 km),
asap pabrik, dan asap pembakaran sampah
atau mayat atau bangkai, (7) kemudahan
pencegahan, perlindungan, dan pemadaman
terhadap bahaya kebakaran yang mungkin
timbul.
6.

Persyaratan Massa Bangunan.
Sistem pendaerahan tapak (zonning)
Kanim dengan mempertimbangkan pe
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ngaruh dari luar dan kebutuhan tapak
Kanim. Pendaerahan tapak Kanim Kelas
I mempertimbangkan: (1) daerah ruang
pelayanan pada zona tenang, (2) daerah
ruang kantor mudah dicapai dari pintu
gerbang, dan(3) daerah ruang penunjang
sesuai dengan fungsi dan keindahan.
Orientasi terhadap matahari dan
angin, dengan pertimbangan: (1)orientasi
terhadap
matahari
untuk
mencegah
masuknya sinar matahari langsung (arah
bangunan timur-barat), (2) orientasi terhadap
angindimaksudkan
untuk
mendapatkan
tegak lurusarah angin yang dominan, (3)
bila orientasi matahari dan angin tidak sama,
maka diambil orientasi kompromi yang dapat
menopang keduanya.
Hubungan dan jarak bangunan, dengan
memeperhatikan: (1) hubungan berbagai
jenis bangunan dalam tapak harus diatur
sehingga memudahkan lalu lintas orang
dan barang, (2) hubungan bangunan satu
dengan lainnya sedapat mungkin terlindung
dari matahari dan hujan, (3) jarak antar
massa bangunan sedapat mungkin dapat
mencegah menjalarnya kebakaran, serta (4)
bersebelahan dan saling berhadapan, maka
(a)tinggi bangunan 8 m atau lebih, jarak
bangunan minimum3 m, (b) tinggi bangunan
8-14m, jarak bangunan 3-6 m, (c) tinggi
bangunan 14-40 m, jarak bangunan 6-8 m.
Ketinggian Bangunan Sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Daerah
setempat tentang ketinggian maksimum
pada lokasi, ketinggian bangunan Kanim
Kelas I maksimum dianjurkan 1 (satu) lantai.
Ketinggian dasar bangunan 15 – 18 cm lebih
tinggi dari halaman Kanim. Jika bangunan
Kanim Kelas I merupakan bangunan
panggung akibat tuntutan geografis setempat
atau pencegahan terhadap bahaya banjir,
maka ketinggian bangunan maksimum
dianjurkan 1 (satu) lantai. Ketinggian langitlangit bangunan Kanim Kelas Iditetapkan
minimum 3,00 m dihitung dari permukaan
lantai.
Berkaitan dengan peraturan pem
bangunan daerah pada lokasi, perlu
memperhatikan:
(1)
Koefisien
Dasar
Bangunan (KDB) ditentukan maksimal
40% atau mengikuti ketentuan yang diatur
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dalam Peraturan Daerah setempat tentang
bangunan untuk lokasi yang bersangkutan.
(2) Koefisien Lantai Bangunan (KLB)
ditetapkan maksimal 0,4 atau mengikuti
ketentuan yang diatur dalam peraturan
daerah setempat tentang bangunan untuk
lokasi yang bersangkutan. (3) perbandingan
antara luas seluruh daerah hijau dengan
luas persil bangunan gedung Kanim Kelas I
sebesar 30%, sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Daerah setempat tentang
bangunan, harus diperhitungkan dengan
mempertimbangkan: daerah resapan air,
ruang terbuka hijau,serta keberadaan fasilitas
olahraga, lapangan upacara dan kegiatan
lainnya.(4) Ketentuan besarnya garis
sempadan bangunan, baik garis sempadan
pagar, maupun garis sempadan bangunan
harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam
peraturan daerah setempat tentang bangunan
untuk lokasi yang bersangkutan.
Wujud arsitektur bangunan gedung
Kanim Kelas I harus memenuhi kriteria
sebagai berikut: (1) Mencerminkan fungsi
sebagai bangunan gedung pelayanan. (2)
Serasi dan selaras dengan lingkungan. (3)
Indah namun tidak berlebihan. (4) Efisien
dalam
penggunaan
sumber
daya.(5)
Memenuhi tuntutan sosial budaya setempat.
Dan (6) Memperhatikan aspek pelestarian
bangunan sejarah.
Persyaratan teknis ruang berkaitan
dengan: (1) hubungan antar ruang dipengaruhi
oleh struktur organisasi pengelolaan Kanim,
jarak pencapaian antar ruang atau bangunan,
keterkaitan hubungan antar ruang atau
bangunan,persyaratan jarak dan gangguan
kebisingan, serta jenis, jumlah, dan fungsi
tiap ruang. Selain itu (2) penerangan dan
penghawaan berupa: (a) Pencahayaan
alami untuk mendapatkan cahaya matahari
yang cukup tanpa gangguan panas dan
silau yang diatasi dengan penentuan ukuran
dan penempatan jendela serta keadaan
luar (bangunan atau pohon).Beberapa cara
untuk mendapatkan kecukupan cahaya
tersebutadalah sebagai berikut:langit dapat
dilihat dari orang yang duduk di dekat jendela,
luas jendela dan bovenlicht kurang lebih 20%
luas lantai, ambang bawah jendela 1,20 m,
dan ambang bawah jendela dekat selasar
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1,5m, tinggi langit-langit ruang pelayanan
minimal 3,00 m, bukaan jendela pada bagian
selasar tidak mengganggu sirkulasi;(b)
Penerangan buatan yang diperlukan. Ketika
pencahayaan alami berkurang, diperlukan
lampu yang tidak menyilaukan,dengan
ketentuan sebagai berikut: ruang kerja 215
lux atau setara 6x2x40 watt, ruang baca atau
perpustakaan 215 lux atau setara 7x 2x40
watt,ruang kantor atau ruang kerja 215 lux
atau setara10 x 1 x40 watt.
Bangunan gedung Kanim Kelas I
dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang
memadai dengan biaya pembangunan yang
diperhitungkan sebagai pekerjaan sesuai
dengan Keputusan Dirjen Cipta Karya.
Sarana dan prasarana penunjang yang
perlu diperhatikan pada bangunan Kanim
Kelas I adalah sebagai berikut: (1) sarana
parkir kendaraan (minimal satu kendaraan
roda empat dan lima roda dua), (2)sarana di
luar ruangan atau untuk olahraga,(3) sarana
penyediaanair bersih, (4) sarana drainase,
limbah, dan sampah, (5) sarana ruang terbuka
hijau, dan (6) sarana penerangan halaman
Kanim.
7.

Mendesain Eksterior Kantor dengan
Sederhana dan Cepat.
Kanim Kelas I belum punya konsep
atau standar untuk fasadnya. Dan menjadi
inspirasi untuk mendesain tampak depan
kantor dengan sederhana dan cepat dengan
tetap menyajikan filosopi Keimigrasian.
Desain eksterior fasad kantor imigrasi
yang sederhana tetapi tetap minimalis.
Konsepnya bisa diadaptasi, tentunya sedikit
dimodifikasi, misal kisi-kisi aluminiumnya
diganti dengan kayu atau bisa juga disusun
vertical. Kemudian tinggal letakkan logo
dengan menggunakan 3D letter, untuk
menciptakan kesan minimalis sebaiknya
jangan gunakan neonbox. Lebih bagus lagi
jika 3D letternya lighted atau ada lampu di
dalamnya.
Menggunakan kisi-kisi sebagai penutup
eksterior kantor adalah cara sederhana untuk
menutup bagian kantor yang tidak ingin terlihat
dari depan, contohnya outdoor AC, jendela
atau bagian bangunan lainnya. Sehingga
dalam waktu singkat dan tidak membutuhkan
biaya yang besar keinginan menyamakan

bentuk Kantor Imigrasi Kelas I dapat terwujud.
Kemudian dalam waktu berikutnya Direktorat
Keimigrasian dapat menganggarkan untuk
menyamakan bentuk tampilan Kantor Imigrasi
secara keseluruhan.

PENUTUP
Kesimpulan
Untuk
mengembangkan
standar
bangunan Kanim Kelas I diperlukan beberapa
data sebagai berikut: (1) siteplan bangunan
Kanim Kelas I,(2) Pengaturan ruang kelas
Kanim Kelas I,(3) Spesifikasi ruang-ruang
utama berikut perabotnya, dan(4) pola
hubungan kedekatan ruang.
Data yang diperoleh dari Kanim Kelas I
sasaran dipergunakan untuk mengetahui dan
menentukan beberapa data teknis seperti
alamat dan identitas Kanim Kelas I, sarana dan
prasarana fisikyang tersedia,serta site plan
bangunan Kanim Kelas I pada lahan. Sturktur
organisasi di Kanim Kelas I dipergunakan
untuk menentukan jenis kegiatan dan
pelayanan di Kanim Kelas I yang akhirnya
dipergunakan untuk menentukan jenis dan
luasan ruangyang diperlukan.
Data pengaturan ruang kerja dan
pelayanan dipergunakan untuk mengetahui
bagaimana Kanim Kelas I melaksanakan
kegiatanpelayanan
seefisien
mungkin.
Dalam hal pengaturan ruang kerja dan
pelayanan tersebut terkait beberapa hal
seperti susunan meja kursi yang akan selalu
bersifat fkelsibel dan dapat berubah-ubah,
pada waktu mengikuti kegiatan, penyediaan
alat kerja harus disesuaikan dengan kegiatan
yang sedang dilaksanakan,pengelompokan
meja
disesuaikan
dengan
kebutuhan
sehingga memberi ruang gerak yang cukup
bagi pegawai, dinding dapat dipergunakan
untuk menempelkan pengumuman dan
dilaksanakan secara bergantian sehingga
tidak membosankan dan tidak mengganggu
perhatian pengguna layanan, dan peletakan
dan
penyimpanan
alat
pendukung
pelayanan diatur sedemikian rupa sesuai
dengan fungsinya, sehingga memudahkan
pengguna layanan untuk menggunakan dan
mengembalikan pada tempatnya setelah
selesai digunakan..
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Data tentang ruang-ruang utama Kanim
Kelas I diperlukan untuk menentukan massa
utama bangunan Kanim Kelas I, luasan,
fungsi,dan ketentuan teknis lainnya. Pola
hubungan kedekatan ruang dibutuhkan untuk
menentukan posisi sebuah ruang terhadap
ruang lainnya.Hubungan ini dapat ditentukan
oleh kesamaan atau kemiripan fungsi, sifat
publik atau private ruang, jenis kegiatanyang
diwadahi, serta alur kegiatan terjadi di dalam
atau antar ruang.
Saran
Berdasarkan kesimpulan, dapat disaran
kan sebagai berikut. Karena Pelayanan
di Kanim Kelas I lebih mengutamakan
aspek pelayanan prima, maka diperlukan
pembahasan dan penelitian lebih lanjut
tentang standar layout bagian depan
Bangunan Kanim Kelas I. Penelitian untuk
menyamakan tampilan depan Kanim Kelas
I yang merupakan bagian dari standar
bangunan Kanim Kelas I. Selain itu ukuran,
bentuk, warna dan konstruksi perlu dirancang,
sehingga Kantor Imigrasi mempunyai ciri
khusus.
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Abstrak
Berdasarkan data, Narapidana dan Tahanan di Lapas dan Rutan pada 33 (tiga puluh tiga) Provinsi di
464 UPT Lapas dan Rutan sudah mencapai 162.441 orang/Januari 2015. Padatnya tingkat hunian
Rutan/Lapas menghambat Rutan/Lapas dalam melaksanakan fungsi pelayanan atau pembinaan.
Kelebihan kapasitas yang tidak sebanding dengan luas dan hunian akan berakibat sangat cepat
narapidana dan tahanan terjangkit penyangkit menular. Disisi lain kondisi sanitasi yang kurang baik
akan mempercepat proses lingkungan yang tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
gambaran secara umum terkait dengan layanan kesehatan dan perawatan bagi narapidana dan
tahanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dengan permasalahan
sebagai berikut : pertama Bagaimana pelaksanaan Layanan Kesehatan pada Lapas dan Rutan.
Kedua Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pemberian layanan kesehatan pada Lapas
dan Rutan. Sementara Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan strategi meneliti
menekankan pada usaha memanfaatkan dan mengumpulkan informasi mengenai suatu fenomena
secara statistik. Hasil penelitian menyimpulkan belum ada standardisasi poliklinik pada Rutan dan
Lapas. Kemudian penempatan tenaga medis (dokter) masih belum merata pada tiap-tiap Rutan
dan Lapas. Selain pula Sarana dan prasarana poliklinik serta obat-obatan, menurut responden dari
tenaga medis masih dirasakan sangat kurang dan masih perlu adanya peningkatan. Oleh karena itu,
maka penulis merekomendasikan Rutan dan Lapas, perlu adanya kebijakan standard ruang layanan
kesehatan (poliklinik kesehatan), seperti ruang obat; ruang poli gigi, ruang konseling; ruang poli
umum; dan ruang rawat inap. Dan padaRutan dan Lapas, perlu segera adanya penempatan tenaga
medis (dokter) yang masih belum terisi oleh tenaga medis seperti dokter umum dan dokter gigi.
Kata Kunci :		 Layanan Kesehatan, Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan, Lembaga
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Abstract
Based on data, on January 2015, the numbers of convicts and inmates in correctional institutionals
and jails (464 technical units), in 33 provinces reached 162.441. The density of this occupancy in
correctionals and jails had caused disruptive in carrying service out or development for them. The
over capacity is not comparable with wide of area and occupancy that can lead many communicable
diseases to them. On the other hand, a poor sanitation can make unhealthy environment. This
research was aimed to find out a general description about health and treatment cares for convicts
and inmates in correctionals and jails. The problems were : first, how the implementation of health
cares in correctionals and jails? Second, how obstacles faced in serving health in correctionals
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and jails? It used quantitative approach by using a strategy of pointing on utilizing and collecting
information about a phenomenon, statistically. The result of this research was concluded that
there was not a standardization of polyclinic`s building at correctionals and jails, yet. Then, there
were differences of of paramedic placement (doctor), in each correctionals and jails. According to
respondents (paramedic) still found the lacks of infrastructures and medicines. The recommendation
of this research were it was necessary a policy of polyclinic standard, such as drugstore, dental room,
room of counselling, room of general polyclinic, and room of inpatient. It was needed paramedics to
place in correctionals and jails both doctors and dentists.
Keywords: Health Care, convicts and inmates, correctional institutionals and jails

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Tiga point penting pada bagian
menimbang Undang-undang R.I
nomor:
12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan,
yang menyatakan filosofi pemidanaan yang
sesuai dengan falsafah Pancasila, yaitu:
a. bahwa pada hakikatnya Warga Binaan
Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber
daya manusia harus diperlakukan dengan
baik dan manusiawi dalam satu sistem
pembinaan yang terpadu; b. bahwa perlakuan
terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan
berdasarkan sistem kepenjaraan tidak
sesuai dengan sistem pemasyarakatan
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir
dari sistem pemidanaan; c. bahwa sistem
pemasyarakatan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, merupakan rangkaian
penegakan hukum yang bertujuan agar
Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari
kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak
mengulangi tindak pidana sehingga dapat
diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,
dapat aktif berperan dalam pembangunan,
dan dapat hidup secara wajar sebagai warga
yang baik dan bertanggung jawab.
Pada bagian menimbang di atas, cukup
jelas bahwa pembinaan terhadap warga
binaan pemasyarakatan memiliki landasan
konstitusional dan memberikan jaminan

1
2
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perlindungan hak asasi manusia. Salah satu
upaya dari perlindungan hak asasi manusia
adalah dengan memberikan layanan dan
pembinaan kesehatan yang layak kepada
warga binaan pemasyarakatan.
Pada hakekatnya pelaksanaan pelayan
an kesehatan pada Lapas dan Rutan akan
terganggu manakala jumlah tahanan dan
narapidana tidak terkendali (over load);
sarana dan prasarana tidak mendukung;
minimnya asupan giji dan kalori, ini
merupakan factor-faktor pendukung terjadinya
gannguan kesehatan terhadap tahanan dan
narapidana.
Berdasarkan data, Narapidana dan
Tahanan di Lapas dan Rutan pada 33 (tiga
puluh tiga) Provinsi
464 UPT, dengan
kapasitas 110.08 orang. Sementara saat
ini sudah mencapai 162.441 orang/Januari
2015, yang berarti kelebihan kapasitas 148
persen.¹Padatnya tingkat hunian Rutan/
Lapas menghambat Rutan/Lapas dalam
melaksanakan fungsi pelayanan atau
pembinaan. bahkan tingkat hunian yang
berlebih (over kapasitas) dapat mengakibatkan
tingginya tingkat kematian narapidana.²
Kelebihan kapasitas yang tidak se
banding dengan luas dan hunian akan
berakibat sangat cepat narapidana dan
tahanan terjangkit penyangkit menular. Disisi
lain kondisi sanitasi yang kurang baik akan
mempercepat proses lingkungan yang tidak
sehat.

Sumber http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly <9 Januari 2015>
Didin Sudirman, Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Pusat
Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, CV. Alnindra Dunia Perkasa, 2007, Hlm.283
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Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah
di atas, teridentifikasi ada pengaruh antara
over capasity di Lapas dan Rutan, akan
berdampak pada gangguan kesehatan kepada
Narapidana dan Tahanan. Sehingga menjadi
penting layanan kesehatan dan perawatan
harus terus dilakukan dengan sebaik-baiknya
sesuai dengan peraturan kesehatan, dengan
demikian, maka pertanyaan penelitian
(reseach questions) sebagai berikut :
1.

Bagaimana pelaksanaan Layanan Ke
sehatan pada Lapas dan Rutan ?

2.

Bagaimana kendala yang dihadapi
dalam pemberian layanan kesehatan
pada Lapas dan Rutan ?

Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui gambaran secara umum terkait
dengan layanan kesehatan dan perawatan
bagi narapidana dan tahanan di Lembaga
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan
Negara. Sedangkan Kegunaan kajian adalah
sebagai bahan untuk menambah masukan
bagi Pimpinan Pusat dalam menentukan
kebijakan dibidang pelayanan kesehatan
di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah
Tahanan Negara terhadap narapidana dan
tahanan.
Metodologi Penelitian
1.

Pendekatan
Penelitian menggunakan pendekatan
kuantitatif, sementara strategi meneliti
dengan menekankan pada usaha
memanfaatkan dan mengumpulkan
informasi mengenai suatu fenomena
secara statistic. Sesuatu fenomena
yang telah ditetapkan sebagai variable
penelitian, dijabarkan ke dalam indikatorindikator untuk kemudian dirumuskan
dalam bentuk daftar pertanyaan.

3
4
5
6

2.

Sifat
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis,
yaitu suatu penelitian yang bertujuan
untuk membuat gambran (deskriptif)
tentang suatu fenomena social kemudian
dicari hubungannya.³ Menurut Whintney
(1960), metode deskriptif adalah
pencarian fakta dengan interpretasi yang
tepat⁴ dimana peneliti akan melihat dan
mengumpulkan informasi terkait dengan
pelayanan kesehatan dan perawatan
narapidana dan tahanan di Lapas dan
Rutan.

3.

Bentuk
Bentuk penelitian ini adalah evaluatif
yang bertujuan untuk melihat tingkat
keberhasilan pelaksanaan
layanan
kesehatan
bagi
warga
binaan
pemasyarakatan dan tahanan di lembaga
pemasyarakatan dan rumah tahanan
negara

4.

Teknik Pengumpulan Data
Penelitian menggunakan instrument
daftar pertanyaan (kuesioner) dengan
kombinasi pertanyaan tertutup dan
pertanyaan terbuka.Tahapan yang sangat
penting dalam proses penelitian ilmiah
adalah menyusun alat ukur (instrument)
penelitian sebagai pedoman untuk
mengukur variable-variabel penelitian.⁵
Variable adalah informasi yang dapat
ditemukan dalam suatu fenomena sosial
yang relevan dengan pusat perhatian
dan topik penelitian.⁶ Layanan kesehatan
bagi Narapidana/Tahanan dilaksanakan
berdasarkan Undang-undang No.12
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
dan Undang-undang No.36 Tahun
2009 tentang Kesehatan. Sebagai
bagian dari pelayanan kesehatan yang
bersifat mandate di masing-masing UPT

Moch. Aslam Sumhudi, Komposisi Riset Disain, Lembaga Penelitian Universitas Trisakti, Jakarta, 1985, hlm.42
M. Imamul Muttaqin, http://blog.uin-malang.ac.id/muttaqin/<10 Juli 2013>
Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2002, hlm.1
Ibid. hlm.15
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Lapas, setiap narapidana berhak untuk
mendapat layanan kesehatan yang layak.
Layanan ini diberikan kepada narapidana
yang membutuhkan tindakan medis
terkait dengan kesehatannya selama di
UPT Lapas.⁷ Variable dimaksud dalam
kajian ini adalah : Sumber daya di bidang
kesehatan [Pasal 1 ayat (2) UU 36 tahun
2009 tentang Kesehatan]

Anggaran

2.

Tenaga

Para medis

3.

Perbekalan kesehatan Bahan dan peralatan
yang diperlukan dalam
Apakah obat-obatan telah
penyelenggaraan kesehatan mencukupi
Adakah alat timbang badan
Adakah alat untuk mengukur tekanan
darah
Adakah tabung oxygen
Fasilitas
layanan Ruang poliklinik
Adakah ruang poliklinik
kesehatan
Adakah kelengkapan poliklinik meja
periksa

dan Tahanan. Sample random sampling
ini digunakan mengingat karakteristik/diri
anggota populasi sama (homogen).
6.

Teknik Analisa Data
Teknik penyajian dan analisis data
kuantitatif dilakukan menggunakan teknik
statistik deskriptif. Dengan mendeskripsikan
data
kuantitatif,
menggunakan
table
frekuensi.

PEMBAHASAN
Aspek Pelayanan Kesehatan di Lembaga
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan
Negara
Standard Minimum Rules (SMR)
Romawi II Pasal 22 ayat (1); (2); (3)
Perawatan kesehatan (Medical services),

7
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Teknik Penarikan Sampel
Penarikan
sampel
menggunakan
teknik Probability sampling artinya teknik
pengambilan sampel dimana seluruh
anggota/elemen populasi memiliki peluang
(probability) yang sama untuk dijadikan
sampel. Petugas Kesehatan pada Lapas dan
Rutan dan Warga Binaan Pemasyarakatan

No
Variabel
1.
Dana

3.

Dimensi

5.

Instrumen
Berapa anggaran yang tersedia
Apakah sudah mencukupi untuk
melayanani sejumlah penderita di
atas
Adakah tenaga dokter
Adakah tenaga perawat
Adakah tenaga farmasi

menyatakan sebagai berikut : ayat (1). Pada
tiap-tiap lembaga hendaknya selalu tersedia
pelayanan dari sekurang-kurangnya seorang
dokter umum yang hendaknya memiliki
sekedar pengetahuan tentang penyakit jiwa.
Bagian-bagian kesehatan hendaknya disusun
dengan berhubungan erat dengan jawatanjawatan kesehatan umum dari masyarakat
atau Negara. Dalam bagian kesehatan
hendaknya termasuk juga suatu bagian yang
menentukan diagnose taraf penyakit jiwa dan
perawatannya dalam hal-hal yang sederhana;
ayat (2). Orang-orang terpenjara yang sakit,
yang memerlukan perawatan dari ahli-ahli,
hendaknya dipindahkan ke lembaga-lembaga
khusus atau rumah sakit-rumah sakit umum.
Jika didalam lembaga tersedia ruanganruangan sebagai rumah sakit hendaknya

Ditjen Pemasyarakatan, Strategi Penerapan Standar Pelayanan Pemasyarakatan, hlm, 54.
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perlengkapannya,
peralatannya
serta
persediaan obat-obatannya sesuai dengan
kebutuhan bagi pelayanan kesehatan serta
perawatan orang-orang terpenjara yang
sakit dan hendaknya ada suatu staf yang
terdiri dari ahli-ahli kesehatan yang mampu;
ayat (3). Pelayanan dari seorang dokter gigi
hendaknya selalu tersedia bagi setiap orang
terpenjara.⁸ Kebijakan pemerintah dalam
memberikan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat yang berada di dalam lembaga
pemasyarakatan dan rumah tahanan
Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal
14 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor
12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,
menyebutkan narapidana berhak mendapat
pelayanan kesehatan dan makanan yang
layak. Pasal tersebut di atas, selanjutnya
dioperasionalkan kedalam Peraturan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia Nomor :
M.04-UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Tata
Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan
Tata Tertib Rumah Tahanan Negara. Pasal 8
Ayat (1) setiap tahanan berhak memperoleh
perawatan kesehatan yang layak; ayat (2)
Perawatan kesehatan di Rumah Tahanan
Negara (RUTAN) dilakukan oleh dokter
Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang
bertugas memelihara dan merawat kesehatan
tahanan; ayat (3) Untuk keperluan perawatan
kesehatan, Kepala Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) dapat mengadakan kerjasama
dengan dinas kesehatan setempat atau
rumah sakit yang terdekat.Terkecuali bagi
tahanan yang sakit keras dan menderita sakit
jiwa dapat dilakukan di rumah sakit diluar
RUTAN(lihat Pasal 9 ayat (1) dan (2).
Layanan kesehatan pada Lapas dan
Rutan sebagaimana dimaksud merupakan
bagian dari pembinaan, ini dapat dilihat pada
Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor
M.02-PK.04.10 Tahun1990 tanggal 10 April
1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/
Tahanan, pada lampiran Keputusan Menteri
di atas, huruf D Perawatan Warga Binaan
Kemasyarakatan.

8
9
10

Layanan Kesehatan⁹
Pada perkembangannya layanan publik
di Pemasyarakatan diterbitkan Standar
Pelayanan Publik Pemasyarakatan pada
tanggal 15 Juli 2014 dalam bentuk Keputusan
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor:
PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang
Standar Pelayanan Pemasyarakatan.
Layanan kesehatan bagi narapidana/
tahanan dilaksanakan berdasarkan UndangUndang No. 12 Tahun 1995 tentang
pemasyarakatan dan Undang- Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
Sebagai bagian dari pelayanan kesehatan
yang bersifat mandat di masing-masing
UPT lapas, setiap narapidana berhak untuk
mendapatkan layanan kesehatan yang layak.
Layanan ini diberikan kepada narapidana
yang membutuhkan tindakan medis terkait
dengan kondisi kesehatannya selama
di UPT Lapas. Setiap lapas setidaknya
menyediakan poliklinik beserta fasilitasnya
dan
menyediakan
sekurang-kurangnya
seorang dokter dan tenaga kesehatan
lainnya. Layanan kesehatan ini diberikan
bagi seluruh WBP dalam bentuk pencegahan
maupun pengobatan. Pencegahan dilakukan
guna meminimalisir tersebarnya penyakit di
dalam Lapas/Rutan. Sedangkan pengobatan
merupakan upaya untuk memberikan
kesehatan bagi WBP yang sedang menderita
sakit agar program pembinaan dapat berjalan
dengan optimal.
Keberhasilan pemasyarakatan nara
pidana tidak terlepas dari sarana yang
tersedia. Dalam hal ini sarana yang dimaksud
pun harus mengacu kepada The Standar
Minimum Rules for the Teatment of Prisoner,
31 Juli 1957. Apakah itu ? Kamar Tidur
ataupun kamar berventilasi, air serta lampu
penerang kamar. Makanan yang bersih dan
sehat, sarana kesehatan seperti Rumah
Sakit, Fasilitas olah raga. Semua itu untuk
mendukung jalannya pembinaan. Oleh karena
itu ketersediaan sarana ini menjadi salah satu
ukuran pemasyarakatan.¹⁰

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Himpunan Peraturan Tentang Pemasyarakatan, 2009, hlm.907
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Strategi Penerapan Standar Pelayanan Pemasyarakatan, Ibid
Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan
Narapidana, CV. Andhill Co, Jakarta, 2008, Hlm.61 .
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Undang-undang Nomor 36 Tahun
2009 Tentang Kesehatan, Pasal 1 angka 11
menyebutkan Upaya kesehatan adalah setiap
kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang
dilakukan secara terpadu, terintregasi dan
berkesinambungan untuk memelihara dan
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
dalam
bentuk
pencegahan
penyakit,
peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit,
dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah
dan/atau masyarakat.
Selanjutnya, upaya kesehatan terbagi
kedalam 4 (empat) pelayanan kesehatan
sebagaimana dalam Pasal 1 angka 12,13,14,
dan 15. Sebagai berikut : Pelayanan
kesehatan promotif adalah suatu kegiatan
dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan
kesehatan yang lebih mengutamakan
kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
kegiatan ini dalam bentuk pemenuhan
standar minimum kalori atau 2250 kalori perhari. Sosialisasi pemeliharaan kebersihan diri
dan lingkungan.
Pelayanan kesehatan preventif adalah
suatu kegiatan pencegahan terhadap
suatu masalah kesehatan/penyakit. Bentuk
kegiatannya seperti : melakukan pemeriksaan
kesehatan secara teratur.
Pelayanan kesehatan kuratif adalah
suatu kegiatan dan/atau serangkaian
kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk
penyembuhan
penyakit,
pengurangan
penderitaan akibat penyakit, pengendalian
penyakit, atau pengendalian kecacatan agar
kualitas penderita dapat terjaga seoptimal
mungkin. Kegiatan berupa pengobatan dasar;
pengobatan gigi; rujukan medic bagi penyakit
yang perlu tindakan medic rumah sakit.
Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah
kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk
mengembalikan bekas penderita ke dalam
masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi
sebagai anggota masyarakat yang berguna
untuk dirinya dan masyarakat semaksimal
mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Bidang Kesehatan dan Perawatan
Narapidana

Layanan yang terdapat pada Bidang
Kesehatan dan Perawatan Narapidana yang
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telah ditetapkan di dalam Kepdirjen Nomor:
PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014, antara lain :
a.

Layanan Rujukan Lanjutan di Luar Lapas
/ Rutan
Layanan Rujukan Lanjutan di Luar
Lapas /Rutan kepada narapidana dan
tahanan bersifat permintaan ketika Lapas/
Rutan tidak memiliki SDM atau fasilitas
kesehatan yang minim atau tidak memadai
maka kepala UPT Lapas/Rutan mengusulkan
ke kanwil yang kemudian diteruskan ke
Ditjen Pemasyarakatan dengan melengkapi
persyaratan sebagai berikut:
1)

Surat
permohonan
dari
yang
bersangkutan dengan dilengkapi surat
pernyataan mampu membiayai dan tidak
akan melarikan diri

2)

Surat rekomendasi dokter di Lapas /
Rutan

3)

Rekam medis yang bersangkutan dari
Lapas / Rutan

4)

Surat pengantar dari kantor wilayah

b.

Layanan Permintaan Rekomendasi
Medis
Narapidana / Tahanan di Lapas / Rutan
dapat meminta rekomendasi medis apabila
didalam Lapas / Rutan belum ada fasilitas
perawatan yang diperlukan. Dalam hal
meminta rekomendasi medis dibutuhkan surat
permohonan Kepala Lapas / Rutan ke kanwil
dan diteruskan ke Dirjen Pemasyarakatan
cq. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan
Narapidana dan tahanan dengan melengkapi
persyaratan sebagai berikut :
1)

Surat
permohonan
dari
yang
bersangkutan dengan dilengkapi surat
pernyataan mampu membiayai dan tidak
akan melarikan diri

2)

Surat rekomendasi Dokter di Lapas/
Rutan

3)

Rekam medis yang bersangkutan dari
Lapas/Rutan

4)

Surat Pengantar dari Kepala Lapas/
Rutan

5)

Surat Pengantar dari Kantor Wilayah

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan
Direktorat
Jenderal
Pemasyarakatan
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Nomor: PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014, maka
Pelayananan kesehatan bagi Narapidana
dan tahanan diharapkan dapat lebih baik dan
memenuhi standar layanan kesehatan dan
memenuhi hak asasi terhadap narapidana
dan tahanan. Akan tetapi, sebelumnya terkait
dengan upaya pelayanan kesehatan di
lembaga pemasyarakat dan rumah tahanan
Negara sudah ada kerja sama antara Menteri
Kehakiman dan Menteri Kesehatan pada
tahun 1987 yaitu, Keputusan Bersama Menteri
Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01UM.0106 TAHUN 1987Nomor : 65/MENKES/
SKB/II/1987
Tentang Pembinaan Upaya
Kesehatan Masyarakat di Rumah Tahanan
Negara dan Lembaga Pememasyarakatan.,
yang
isinya sebagai berikut: Pasal 1
Pembinaan upaya kesehatan masyarakat
di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga
Pemasyarakatan
dilaksanakan
dalam
bentuk kerjasama antara Menteri Kehakiman
Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan.
Kemudian, Pasal 2 Pelaksanaan kerja sama
tersebut pasal 1 diselenggarakan dengan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
(1) Menteri
Kehakiman
bertanggung
jawab dalam penyediaan sarana dan
pengamanan penyelenggaraan upaya
kesehatan.
(2) Menteri Kesehatan bertanggung jawab
dalam pembinaan teknis medis dan
membantu penyediaan fasilitas dan
tenaga bagi penyelenggaraan upaya
kesehatan.
(3) Menteri
Kehakiman
dan
Menteri
Kesehatan secara bersama-sama atau
sendiri-sendiri mengadakan pembinaan
dan penerbitan dalam bidang pelayanan
kesehatan yang berkaitan dengan proses
penegakan hukum.
Selanjutnya dalam Pasal 3 Biaya
yang timbul sebagai akibat dari Keputusan
Bersama ini dibebankan pada anggaran
masing-masing Departemen sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

11

Bagian menimbang dari surat keputusan
bersama tersebut di atas, pada huruf a dan b,
bahwa tahanan, narapidana dan anak negara
merupakan bagian dari masyarakat yang
berhak dan perlu mendapatkan pembinaan
kesehatan
sebagai-mana
mestinya;
dan bahwa upaya pelayanan kesehatan
merupakan bagian dari pembinaan, tahanan,
narapidana dan anak negara dalam
rangka mempersiapkan mereka kembali
kemasyarakat.
Dengan demikian, oleh karena para
tahanan
dan
narapidana
merupakan
bagian dari masyarakat, maka penanganan
kesehatan harus dilakukan dengan kerja
sama antar kementerian terkait.
Perawatan Kesehatan Tahanan dan Warga
Binaan Pemasyarakatan
Perawatan/pe·ra·wat·an/
proses,
cara, perbuatan merawat; pemeliharaan;
penyelenggaraan; pembelaan (orang sakit)¹¹,
dalam Peraturan Pemerintah R.I Nomor 58
Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata
Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan
Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, Pasal
9Perawatan tahanan meliputi perawatan
jasmani dan rohani yang dilaksanakan
berdasarkan program perawatan.
Perawatan Rohani, dilaksanakan dengan
memberikan penyuluhan rohani kepada
tahanan berupa ceramah, penyuluhan dan
pendidikan agama. Sementara perawatan
Jasmani, dilaksanakan dengan memberikan
kegiatan olah raga berupa olah raga
perorangan, permainan dan sejenisnya yang
bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan
kesehatan dan kesegaran fisik.
Karakteristik Obyek Penelitian
Pengumpulan data lapangan dilakukan
pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni
2015 dengan mengambil obyek penelitian di
11 UPT Pemasyarakatan( Rutan dan Lapas)
yang berada di wilayah DKI Jakarta, Bogor,
dan Tangerang. Sebagaimana dalam tabel I
karakteristik obyek penelitian di bawah ini.

http://kbbi.web.id/rawat<11 Agustus 2015>
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Tabel. 2
Karakteristik Obyek Pengkajian
No

1.

Lapas dan
Rutan

Rutan Klas 1
Cipinang
2.
Rutan klasI
Jakarta Pusat
3.
Rutan Klas
IIA Wanita
Pondok
Bambu
4.
Lapas
Narkotika
Jakarta
5.
Lapas
Pemuda
klas2A
tangerang
6.
Lapas KlasI
Tangerang
7.
Lapas Klas
IIA Wanita
Tangerang
8.
Lapas KlasIIA
Bogor
9.
Lapas Klas
IIA Cibinong
10. Lapas
Gunung
Sindur
11. Rutan Klas
IIB Gunung
Sindur
JUMLAH

kapasitas

Jenis Penyakit
Narkotik HIV TBC

Tingkat
Hunian

Dokter
umum

Lainlain

Dokter
gigi

1136

3432

-

99

19

-

5

3

7

850

-

-

-

-

-

5

1

8

-

-

-

3

-

-

-

4

-

1084

2656

-

187

30

-

4

-

-

+ 1400

2005

1953

14

8

13

5

1

8

600

1051

700

8

7

-

3

-

4

250

430

-

26

-

-

1

1

6

634

1039

42

20

6

-

3

-

2

930

1327

800

14

7

223

1

-

2

-

-

446

-

1

35

-

-

-

778

613

476

1

1

-

1

-

1

7.661

12.553

4.417

372

79

271

28

10

38

Sumber : Data Penelitian Pusjianbang Kementerian Hukum dan HAM RI-2015
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Berdasarkan tabel karakteristik obyek
penelitian di atas, pada umumnya Lapas
dan Rutan telah mengalami overload
sebesar 61.03 persen. Sementara sebanyak
5.139 tahanan dan narapidana yang harus
mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri
4.417 pengguna narkotika; 372 HIV; 79 TBC;
dan 271 penyakit lainnya. Jumlah tersebut di
atas, jika dibandingkan dengan jumlah dokter
umum, maka rationya 1 (satu) dokter umum
melayani 184 orang.
Selanjutnya jika melihat sebaran tenaga
dokter pada 11 (sebelas) UPT di atas masih
belum merata, meskipun menurut Standard
Minimum Rules (SMR) Romawi II Pasal
22 ayat (1); (2); (3) Perawatan kesehatan
(Medical services), menyatakan sebagai
berikut: ayat (1). Pada tiap-tiap lembaga
hendaknya selalu tersedia pelayanan
dari sekurang-kurangnya seorang dokter
umum yang hendaknya memiliki sekedar
pengetahuan tentang penyakit jiwa. Padahal
paling idak ratio pasien 1 : 100 (Kuba menjadi
Negara pertama yang dianggap memiliki ratio
dokter pasien yang ideal, yaitu 1:104)¹².
Begitupun dengan ruang rawat inap
pada Lapas klas II A Cibinong sudah ada
ruang rawat inap sebanyak sepuluh tempat
tidur, dan dilanyani oleh 1 orang dokter dan

2 orang perawat. Sementara pada Rutan
dan Lapas Gunung sindur belum ada ruang
khusus perawatan. Ini artinya belum ada
standar dalam layanan kesehatan.
Pemenuhan Kebutuhan / Perawatan
Makanan dengan kaidah gizi seimbang
dibutuhkan oleh warga binaan pemasyaraktan
dan tahanan di Lapas dan Rutan, untuk
mempertahankan dan meningkatkan derajat
kesehatan agar tidak sakit dan dapat
melakukan aktifitasnya sehari-hari.¹³ Oleh
karenanya kebutuhan makan dan minum serta
perlengkapannya menjadi tanggungjawab
pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan
(Lapas/Rutan)
untuk
memenuhinya sesuai dengan pedomanan
penyelenggaraan makanan. Berdasarkan
data penelitian, responden narapidanan
dan tahanan, pada umumnya memberikan
jawaban makanan dan minuman sudah
cukup baik dan layak untuk dikonsumsi atau
sebesar 67.54 persen. sementara sebesar
32.46 persen memberikan jawaban belum
cukup baik dengan alasan nasih tidak bersih,
cara memasak belum sesuai dengan standar
kebersihan, peralatan penyajian makanan
banyak yang rusak dan kurang variasi dalam
menu makanannya. (lihat tabel 3)

Tabel. 3
Layanan Makan dan Minum

N=114
No
1.
2.

12
13.

PERNYATAAN
Cukup baik, makanan dan minuman layak
dikonsumsI
Belum cukup baik, karena pembagian makanan belum memenuhi 4 sehat 5 sempurna dan peralatan makanannya banyak
yang rusak. sering nasi tidak bersih. Kalau
untuk minum kami harus beli tidak disediakan secara gratis
Jumlah (n)

JUMLAH
77

%
67.54

37

32.46

114

100

JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan Dokter di Indonesia, www.kompasiana.com/meyrakaha/jkn-jaminankesehatan-nasional-dan-dokter-di-indonesia<27-8-2015>
Departemen Kesehatan R.I. Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Direktorat Gizi Masyarakat, Pedomanan
Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Jakarta, 2009
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Selanjutnya pemenuhan perlengkapan
fisik untuk kebersihan seperti pasta gigidan
sikat gigi; sabun mandi; pakaian dan alas
tidur, sebesar 77.19 persen responden
memberikan jawaban telah disediakan. Dan
selebihnya sebesar 13.16 persen menyatakan

pemenuhan perlengkapan fisik ditanggung
sendiri oleh warga binaan pemasyarakatan.
Sementara sebesar 9.65 persen responden
menyatakan perlengkapan masih kurang,
karena dalam setahun hanya 2 (dua) sampai
3 (tiga) kali diberikan. (lihat tabel 4).
Tabel. 4

Pemenuhan Perlengkapan Fisik
								
NO
PERNYATAAN
JUMLAH
1.
Disediakan.
88
2.
Ditanggung WBP sendiri
15
3.
Kurang, karena perlengkapan mandi (pas11
ta dan sikat gigi, sabun mandi dan alas tidur setahun 2 sampai dengan 3 kali dibagikan.
Jumlah (n)
114

Untuk kebersihan dan perlengkapan
dapur, sebesar 87.72 persen responden
menyatakan cukup baik dan perlengkapan

(N=114)
%
77.19
13.16
9.65

100

dapur cukup lengkap. Sementara sebesar
10.53 persen responden menyatakan kurang
bersih.(lihat tabel 5).
Tabel. 5

Kondisi Dapur dan Perlengkapannya
(N=114)
NO
PERNYATAAN
1.
Cukup baik, bersih dan perlengkapan cukup lengkap
2.
Kurang bersih
3.
Tidak tahu
Jumlah (n)

Berdasarkan fakta di atas, maka dapatlah
disimpulkan sementara kondisi layanan
makanan dan minuman, serta kebersihan dan
kelengkapan masak pada rutan dan lapas
sudah cukup baik, meskipun demikian masih
perlu ditingkatkan terutama dalam pemenuhan
alat-alat perlengkapan kebersihan fisik bagi
tahanan dan warga binaan pemasyarakatan.
Kesehatan Lingkungan
Untuk mengukur kesehatan lingkungan
tentunya yang perlu diperhatikan adalah
dimulai dari kebersihan kamar dan blok
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JUMLAH
100

%
87.72

12
2
114

10.53
1.75
100

hunian. Pada tabel 6 di bawah menunjukkan
sebesar 89.47 persen responden kebersihan
kamar dan blok hunian sudah cukup bersih
karena ada piket dan kerja bakti setiap minggu.
Dan
sebesar 10.53 persen responden
menyatakan kebersihan kamar masih kurang,
hanya untuk kebersihan blok sudah baik dan
bersih, sementara yang perlu diperhatikan
dan menjadi masalah adalah ventilasi udara
pada tiap blok hunian dan kamar.
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Tabel.6
Kebersihan Kamar dan Blok Hunian
(N=114)
NO
PERNYATAAN
1.
Cukup baik.
Karena Ada piket dan kerja bakti mingguan
2.

JUMLAH
102

%
89.47

12

10.53

114

100

Kebersihan kamar masih kurang, sementara untuk blok hunian sudah cukup baik/bersih. Sebagaian kamar kondisinya kurang
sehat, karena ventilasi udara kurang
Jumlah (n)

menunjukkan bahwa 86.84 persen responden
menyatakan pembuangan air limbah dan
septicteng sukup baik. Sementara 13.16
persen menyatakan air limbah dan septictank
tersumbat dan mampet.

Selain dari pada itu, pembuangan air
limbah dan septictank merupakan salah
satu faktor pendukung bagi kesehatan
lingkungan. Pada rutan dan Lapas yang
diteliti sebagaimana dalam tabel 7 di bawah
Tabel. 7

Sistem Pembuangan Air Limbah
dan Septictank
(N=114)
NO
PERNYATAAN
1.
Cukup baik, Sptiktank setiap bulan disedot
oleh petugas dari luar
2.
Air limbah dan septictank tersumbat/mampet
Jumlah (n)

Sistem Sanitasi adalah sebuah siklus
yang mengolah tinja dan urine manusia
sebagai sumber daya, tinja berproses sampai
terbebas dari mikroba patogenik, tinja yang
telah tersanitasi disiklus ulang untuk keperluan
pertanian (pemulihan dan penggunaan
kembali nutrisi). Manfaat Mengendalikan
Limbah cair agar tidak mencemari badan
air atau lingkungan Memperbaiki kualitas air
tanah, air permukaan Kesuburan tanah dengan
pengolahan sistem ekosan (Ekologi Sanitasi)
Salah satu cara untuk menanggulangi sistem
pembuangan limbah rumah tangga adalah

14

JUMLAH
99

%
86.84

15

13.16

114

100

dengan cara menggunakan septic tank yang
memberikan sistem pembuangan limbah
rumah tangga secara higienist, sehat dan
tidak menyebabkan pencemaran lingkungan.
Teknologi ini sudah banyak di kembangkan di
indonesia.¹⁴
Meski pada umumnya responden
memberi pernyataan cukup baik terhadap
pembuangan air limbah dan septictank,
namum namun belum terlihat cara
pengelolaannya. Sebenarnya jika system
sanitasi ini dapat dikelola tentu akan sangat
bermanfaat. Pengelolaan air limbah cair di

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pengolahan_limbah<13Agustus 2015>
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manapun ia dibuang akan mencemari tempat
pembuangannya, baik di tanah maupun di air.
Oleh karena itu, harus dilakukan pengolahan
air limbah baik dari perumahan maupun
industri. Di kawasan industri air limbah diolah
dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah
(IPAL). Di perumahan, tempat pembuangan
air kakus adalah septictank, ini adalah bentuk
pengolahan limbah tinja secara individual,
sedangkan air limbah lainnya masuk ke
selokan. Instalasi Pengolahan Limbah Tinja
(IPLT) atau Septage Treatment Plant (STP)
adalah bentuk pengolahan limbah tinja
secara
komunal.
IPLT
menggunakan
sistem biologi dengan kolam oksidasi yang
dilengkapi motor. Hasil olah IPLT baik air
maupun lumpur dapat dikembalikan ke alam
dengan aman, lumpurnya dapat dijadikan
pupuk kompos. Selain itu IPLT di pemukiman
padat penduduk dapat menghasilkan biogas.
Biogas merupakan gas hasil fermentasi bahan

organik oleh mikroorganisme anaerobik.
Biogas toilet adalah limbah toilet tersebut
dimanfaatkan untuk diolah menjadi methane
(CH4) yang kemudian digunakan sebagai
bahan bakar memasak oleh masyarakat
setempat. Biogas toilet ini merupakan
pengembangan lebih lanjut dari teknologi
biogas untuk limbah ternak.¹⁵
Sebagaimana halnya limbah cair,
limbah sampah pun sebenarnya jika dikelola
akan sangat bermanfaat. Saat ini ditengah
masyarakat ada kencendrungan untuk
mengelola sampah lingkungannya sendiri
seperti bank sampah ini dapat bernilai
ekonomi masyarakat setempat. Sementara
pada rutan dan lapas pada umumnya
menyatakan sampah dibuang setiap hari
secara rutin dengan bekerjasama dengan
dinas kebersihan setempat. Sebagaimana
dalam tabel 8 dibawah ini.
Tabel. 8

Pengelolaan Sampah
NO
1.
2.

PERNYATAAN
JUMLAH
Cukup baik, Setiap hari dibuang secara 111
rutin kerjasama dengan dinas kebrsihan
Kurang rapi dalam penempatan
3
Jumlah (n)
114

Pelayanan Kesehatan Tahanan dan Warga
Binaan Pemasyarakatan
Pelayanan Publik adalah kegiatan atau
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap
warga negara dan penduduk atas barang,
jasa, dan/atau pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik. ¹⁶
Pelayanan publik menurut Roth (1926:1)
adalah sebagai berikut: Pelayanan publik

15
16
17
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(N=114)
%
97.37
2.63
100

didefinisikan sebagai layanan yang tersedia
untuk masyarakat, baik secara umum
(seperti di museum) atau secara khusus
(seperti di restoran makanan).Sedangkan
Lewis dan Gilman (2005:22) mendefinisikan
pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan
publik adalah kepercayaan publik.¹⁷ Dalam
kamus besar bahasa Indonesia, pelayanan/
pe·la·yan·an/ n 1 perihal atau cara
melayani: selama ini tamu hotel itu tidak mendapat
~ yg semestinya; 2 usaha melayani kebutuhan
orang lain dng memperoleh imbalan (uang);

Ferani Dwi Anggraini, pada https://feranianggraini23.wordpress.com/2014/09/10/cara-pengolahan-sampah-ataulimbah/<13 Agustus 2015>
Pasal 1 angka 1, Peraturan Pemerintah Republi Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
http://www.kajianpustaka.com/2013/01/pelayanan-publik.html<11 Februari 2015>
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jasa: yayasan itu bergerak dl pemberian ~
jual beli tanah; 3 kemudahan yg diberikan
sehubungan dng jual beli barang atau jasa;~
medis Dok pelayanan yg diterima seseorang
dl hubungannya dng pencegahan, diagnosis,
dan pengobatan suatu gangguan kesehatan
tertentu;~ terbuka Dik penyelenggaraan
pelayanan peminjaman buku dng cara
memperbolehkan para peminjam masuk ke
ruangan koleksi dan memilih sendiri buku yg
dikehendaki; ~ tertutup Dik penyelenggaraan
pelayanan peminjaman buku dng cara tidak
membolehkan para peminjam masuk ke
ruang koleksi.¹⁸
Pelayanan kesehatan adalah upaya
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di
bidang kesehatan bagi Narapidana dan Anak
Didik Pemasyarakatan di LAPAS.¹⁹ Pelayanan
kesehatan promotif adalah suatu kegiatan
dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan
kesehatan yang lebih mengutamakan
kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
Pelayanan kesehatan preventif adalah
suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu
masalah kesehatan/penyakit.
Pelayanan
kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/
atau serangkaian kegiatan pengobatan yang
ditujukan untuk penyembuhan penyakit,
pengurangan penderitaan akibat penyakit,
pengendalian penyakit, atau pengendalian
kecacatan agar kualitas penderita dapat
terjaga seoptimal mungkin. Pelayanan
kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan
dan/atau serangkaian kegiatan untuk
mengembalikan bekas penderita ke dalam
masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi
sebagai anggota masyarakat yang berguna
untuk dirinya dan masyarakat semaksimal
mungkin sesuai dengan kemampuannya.²⁰
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan, Pasal 53 (1) Pelayanan

18
19
20
21
22
23

kesehatan perseorangan ditujukan untuk
menyembuhkan penyakit dan memulihkan
kesehatan perseorangan dan keluarga. (2)
Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan
untuk memelihara dan meningkatkan
kesehatan serta mencegah penyakit suatu
kelompok dan masyarakat. (3) Pelaksanaan
pelayanan
kesehatan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mendahulukan
pertolongan keselamatan nyawa pasien
dibandingkan kepentingan lainnya.
Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah
suatu alat dan/atau tempat yang digunakan
untuk menyelenggarakan upaya pelayanan
kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif,
maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau
masyarakat.²¹
Sarana dan Prasarana Poliklinik Lapas
dan Rutan
sarana/sa·ra·na/ n 1 segala sesuatu yg
dapat dipakai sbg alat dl mencapai maksud
atau tujuan; alat; media: masjid merupakan
salah satu -- pembangunan mental spiritual yg
sangat penting; 2 syarat, upaya, dsb: cita-cita
saya untuk menjadi notaris tidak terwujud krn
kekurangan --;-- pelayanan kesehatan sarana
yg menyediakan bentuk pelayanan yg sifatnya
lebih luas dp bidang klinik, bersifat preventif,
promotif, dan rehabilitatif; -- pelayanan
medis sarana yg menyediakan pelayanan yg
bersifat klinis, dl bidang diagnostik, dan/atau
rawat inap.²²
prasarana/pra·sa·ra·na/
n
segala
sesuatu yg merupakan penunjang utama
terselenggaranya suatu proses (usaha,
pembangunan, proyek, dsb): jalan dan angkutan
merupakan -- penting bagi pembangunan suatu
daerah.²³

Dengan demikian, maka sarana dan
prasarana merupakan syarat utama bagi

http://kbbi.web.id/layan<7 Agustus 2015>
Pasal 1 angka 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembagan Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 69.
Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144.
Pasal 1 angka 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
http://kbbi.web.id/sarana <7 Agustus 2015>
http://kbbi.web.id/prasarana<7 Agustus 20
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upaya memberikan pelayanan kesehatan
yang sesuai dengan standar kesehatan.
terungkap fakta bahwa sarana dan prasarana
layanan kesehatan di Rutan dan Lapas masih

sangat minim, sebagaimana dalam tabel 9 di
bawah.
Tabel 9 di atas, menunjukkan responden
petugas medis sebanyak 27 orang, dan

Tabel.9
Pernyataan Responden
Petugas Medis dan WBP
No

Pertanyaan

Tahana dan WBP (n=114)

Petugas Medis
(n=27)
Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Menjawab
1.
2.

dokter yang ada saat ini sudah 26
mencukupi kebutuhan.
(96.30)
Perawat kesehatan yang ada saat 24
ini sudah mencukupi kebutuhan. (88.89)

Menjawab

0

105

9

0

(3.70)
1

2

(92.11)
105

(7.89)
9

0

(3.70)
27

(7.41)
0

(92.11)
58

(7.89)
52

4

(100)
13

5

(50.88)
94

(45.61)
20

(3.51)
0

(48.15)

(18.52)

(82.46)

(17.54)

5

1

92

22

0

1

3.

Petugas Farmasi yang ada saat 0
ini sudah mencukupi kebutuhan.

4.
5.

Sarana yang tersedia sudah dapat 9
memenuhi kebutuhan pelayanan (33.33)
kesehatan (Poliklinik)
Meja Periksa
21

6.

Tabung Oxigen dan Isi

(77.78)
24

(18.52)
1

(3.70)
2

(80.70)
101

(19.30)
10

3

7.

Alat Pengukur Tensi Darah

(88.89)
24

(3.70)
1

(7.41)
2

(88.60)
104

(8.77)
10

(2.63)
0

8.

Kendaraan Ambulance

(88.89)
22

(3.70)
3

(7.41)
2

(91.23)
105

(8.77)
9

0

9.

(81.48)
Jumlah Obat-obatan yang tersedia 15
sudah mencukupi kebutuhan.
(55.56)

(11.11)
10

(7.41)
2

(92.11)
83

(7.89)
30

1

(37.03)

(7.41)

(72.81)

(26.32)

(0.87)

Sumber : Data Penelitian Pusjianbang Kementerian Hukum dan HAM RI-2015

tahanan dan WBP sebanyak 114 Orang. Hal
ini tidak untuk membandingkan Pendapat
(pengetahuan/pengalamannya) dari kedua
jenis responden, mengingat memang untuk
responden petugas medis pada 11 (sebelas)
UPT Pemasyarakatan di teliti masih sangat
kurang dan bahkan ada Lapas yang tidak
memiliki petugas medis,.(lihat tabel 1).
Selanjutnya, yang sangat signifikan
respon dari petugas medis (dokter, perawat
dan lain-lain) dan tahanan dan narapidana,
adalah tenaga farmasi tidak ada pada Rutan
dan Lapas. Kemudian sarana yang tersedia
untuk memenuhi kebutuhan pelayanan
kesehatan, pendapat para medis belum
memenuhi kebutuhan sebagai syarat sebuah
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poliklinik. Padahal berdasarkan Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang
Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis
Pemasyarakatan. Sebagaimana Pasal 25
menyebutkan Rumah Sakit atau Poliklinik
terletak pada sisi depan sebelah kanan/kiri
pada areal Rutan, yang terdiri dari:
a.

Ruang/kantor Dokter;

b.

Ruang Paramedis;

c.

Ruang Administrasi dan Pendaftaran
Pasien;

d.

Ruang Pemeriksaan Medik Umum;

e.

Ruang Pemeriksaan Medik Gigi;

f.

Ruang Obat;
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g.

Ruang Bangsal Rawat Inap (Opname);

h.

Ruang Karantina bagi yang berpenyakit
menular;

i.

Ruang/kamar Jenazah; dan

j.

Ruang Penyimpanan Alat Perlengkapan
Rumah Sakit/Poliklinik.
Selanjutnya, Menteri Kehakiman dan
Menteri Kesehatan pada tahun 1987 yaitu,
Keputusan Bersama Menteri Kehakiman
Republik Indonesia Nomor : M.01-UM.0106
TAHUN 1987Nomor: 65/MENKES/SKB/
II/1987 Tentang Pembinaan Upaya Kesehatan
Masyarakat di Rumah Tahanan Negara dan
Lembaga Pememasyarakatan., yang isinya
sebagai berikut: Pasal 1 Pembinaan upaya
kesehatan masyarakat di Rumah Tahanan
Negara dan Lembaga Pemasyarakatan
dilaksanakan dalam bentuk kerjasama antara
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
dan Menteri Kesehatan. Kemudian, Pasal
2 Pelaksanaan kerja sama tersebut pasal 1
diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut: (1) Menteri Kehakiman
bertanggung jawab dalam penyediaan
sarana dan pengamanan penyelenggaraan
upaya kesehatan. (2) Menteri Kesehatan
bertanggung jawab dalam pembinaan teknis
medis dan membantu penyediaan fasilitas
dan tenaga bagi penyelenggaraan upaya
kesehatan. (3) Menteri Kehakiman dan
Menteri Kesehatan secara bersama-sama
atau sendiri-sendir mengadakan pembinaan
dan penerbitan dalam bidang pelayanan
kesehatan yang berkaitan dengan proses

penegakan hukum. Selanjutnya dalam Pasal
3 Biaya yang timbul sebagai akibat dari
Keputusan Bersama ini dibebankan pada
anggaran masing-masing Departemen sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Oleh karenanya maka, sebagai bentuk
tanggungjawab dalam hal penyediaan sarana
penyelenggaraan kesehatan bagi tahanan dan
narapidana, Kementerian Hukum dan Ham
cq.Direktorat Jenderal Pemasyarakat, perlu
merumuskan kebijakan penyelenggaraan
pelayanan kesehatan dengan cara menyusun
cetak biru (blueprint) ruang poliklinik pada
Rutan dan Lapas yang layanan kesehatannya
belum sesuai dengan Peraturan Menteri di
atas.
Selain itu juga, menurut responden para
medis (sebanyak 37.03)maupun tahanan dan
narapidana (sebanyak 26.32) menyatakan
kebutuhan obatan-obatan masih perlu
ditingkatkan sesuai dengan kecukupan
kebutuhan.
Untuk mengatasi kekurangan baik sarana
dan prasana maupun fasilitas yang tersedia
pihak Rutan dan Lapas memiliki kebijakan
untuk memberikan pelayanan kesehatan
bagi tahanan dan narapidana yang sakit dan
tidak dapat ditangani poliklinik di dalam untuk
menjalani pengobatan diluar Rutan dan Lapas
dengan memenuhi prosedur sebagaimana
dalam ragaan dibawah.
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Gambar.1
Mekanisme rujukan ke rumah sakit
di luar lapas dan Rutan

Pasien berobat jalan di Poliklinik Lapas

Pasien mengajukan permohonan kepada Kalapas

Pemeriksaan dan therapy sementara oleh dokter Lapas/
Rutan

Rekomendasi Rujukan dokter
Pihak pemohon :
Lapor Kepala Lapas

-

Informasi

-

Permintaan perawatan

WBP/Tahanan melengkapi:
1.
Surat pernyataan pembiayaan bermaterai;
2.
Surat jaminan tidak melarikan diri bermaterai.

Menginformasikan kepada pihak penahan

Pihak penahan yang memberangkatkan

Pihak lapas yang memberangkatkan
dengan izin tertulis pihak penahan

Perawatan :
- petugas keamanan lapas
- Polisi

Kembali ke lapas atau Rutan

Sumber : diolah dari data lapangan (responden)
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Mekanisme rujukan ke rumah sakit
diluar Lapas, sesuai ragaan di atas, diusulan
kepada kepala Lembaga Pemasyarakatan
atau Kepala Rumah Tahanan Negara,
setelah mendapat rekomendasi rujukan dari
dokter poliklinik. Warga binaan dan tahanan
membuat Surat pernyataan bermaterai terkait
dengan Pembiayaan dirumah sakit. Dan
tidak melarikan diri. Untuk tahanan setelah
mendapat izin pihak penahan.
Dalam hal apa (Sakit parah, tidak ada
dokter, fasilitas kesehatan kurang) narapidana

sakit akan dirujuk. Pada umumnya responden
memberikan jawaban ketika si pasien sakit
parah dan fasilitas yang kurang pada klinik
kesehatan di Rutan dan Lapas.
Proses permohonan rujukan pendapat
responden
tahanan
dan
narapidana,
menyatakan diproses cepat, berbeda dengan
tahanan karena harus ada izin dari lembaga
penahan (penitip). Untuk lebih menjelas lihat
dalam tabel 10 proses mengajukan rujukan
dapat dengan cepat diproses.

Tabel.10
Proses Mengajukan Rujukan
Dengan Cepat Diproses
NO
1.
2.

3.

PERNYATAAN
Ya
Tidak, dengan alasan karena harus ada
izin instansi penitip
Tidak menjawab
Jumlah (n)

Permasalahan
selanjutnya
dalam
pelayanan kesehatan diluar Rutan dan Lapas,

JUMLAH
87
15

(N=114)
%
76.31
13.16

12
114

10.53
100

bahwa tidak setiap tahanan dan narapidana
memiliki program BPJS. Sebagai mana dalam
tabel 11 dibawah.

Tabel.11
Warga Binaan Memiliki Program BPJS
NO
1.
2.

3.

PERNYATAAN
Ya
Tidak alasan tidak ada KTP dan harus
mengurus sendiri.
Tidak menjawab
Jumlah (n)

JUMLAH
47
57

(N=114)
%
41.23
50

10
114

8.77
100
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Kendala-kendala yang dihadapi pelayanan
kesehatan
Dari Sisi dokter :
1.

Kurangnya kesadaran WBP tentang
kesehatan, pengambilan obat (TBC)
terkadang malas untuk mengambil.

2.

Keterbatasan tenaga medis; fasilitas
rawat inap yang kurang memadai;
Keterbatasan fasilitas sarana dan
prasarana.

3.

Anggaran
ditingkatkan.

4.

Masih kurangnya pemeriksaan penunjang
(laboratorium) yang tersedia dilapas;

5.

Banyaknya penyakit menular seperti TBC
dan penyakit kulit, karena overkapasitas,
ventilasi yang kurang memadai.

6.

WBP yang tidak jelas keluarganya tidak
mempunyai BPJS, sehingga seringkali
biaya perawatannya tidak terpenuhi
dengan maksimal; ambulance tidak ada;
lokasi rumah sakit jauh dari Lapas.

7.

Birokrasi,
sehingga
melakukan pelayanan
sering terlambat.

obat-obatan

harus

ketika
akan
yang optimal

Dari sisi Tahanan dan WBP
1.

Tidak semua WBP yang mendapatkan
program BPJS;

2.

Proses rujukan tidak dapat dengan cepat,
karena tahanan harus memberitahukan
kepada institusi penitip (kejaksaan atau
Polri);

PENUTUP
Kesimpulan
Pemenuhan perlengkapan fisik untuk
kebersihan seperti pasta gigi dan sikat
gigi; sabun mandi; pakaian dan alas tidur,
sebagian besar responden memberikan
jawaban telah disediakan. Sementara ada
sebagian responden menyatakan pemenuhan
perlengkapan fisik ditanggung sendiri oleh
warga binaan pemasyarakatan. Dan masih
dirasakan kurang karena dalam setahun
hanya 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali diberikan.
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Kebutuhan makan dan minum serta
perlengkapannya menjadi tanggungjawab
pemerintah dalam hal ini Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan (Lapas/Rutan)
untuk
memenuhinya
sesuai
dengan
pedomanan penyelenggaraan makanan.
Penyelenggaraannya sudah cukup baik,
hanya saja masih perlu ditingkatkan lagi cara
memasak sesuai standar kebersihannya dan
menu masakan lebih bervariasi.
Selain pemenuhan layanan perawatan
kebersihan fisik, diperlukan jugalayanan
kesehatan bagi narapidana / tahanan
dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang
No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
dan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang kesehatan. Sebagai bagian dari
pelayanan kesehatan yang bersifat mandat di
masing-masing UPT lapas, setiap narapidana
berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan
yang layak. Layanan ini diberikan kepada
narapidana yang membutuhkan tindakan
medis terkait dengan kondisi kesehatannya
selama di UPT Lapas. Setiap lapas setidaknya
menyediakan poliklinik beserta fasilitasnya
dan
menyediakan
sekurang-kurangnya
seorang dokter dan tenaga kesehatan
lainnya. Layanan kesehatan ini diberikan
bagi seluruh WBP dalam bentuk pencegahan
maupun pengobatan. Pencegahan dilakukan
guna meminimalisir tersebarnya penyakit di
dalam Lapas/Rutan. Sedangkan pengobatan
merupakan upaya untuk memberikan
kesehatan bagi WBP yang sedang menderita
sakit agar program pembinaan dapat berjalan
dengan optimal.
Belum ada standardisasi poliklinik pada
Rutan dan Lapas, dari hasil penelitian pada
Lapas Pondok Rajeg Bogor memiliki poliklinik
yang memenuhi standart layanan kesehatan
ada ruang rawat inap, ruang obatan, ruang
poli gigi, ruang konseling, ruang poli umum.
Berbeda dengan Lapas dan Rutan Gunung
sindur, belum atau tidak ada ruang poliklinik
yang ada seperti pada Lapas pondok rajeg.
Penempatan tenaga medis (dokter)
masih belum merata pada tiap-tiap Rutan dan
Lapas. Berdasarkan data, ada Rutan/Lapas
yang tidak ada tenaga medis.
Sarana dan prasarana poliklinik serta
obat-obatan, menurut responden dari tenaga

Aspek Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan…...(Ahmad Sanusi)

medis masih dirasakan sangat kurang dan
masih perlu adanya peningkatan. Untuk
mengatasi kekurangan baik sarana dan
prasana maupun fasilitas yang tersedia
pihak Rutan dan Lapas memiliki kebijakan
untuk memberikan pelayanan kesehatan
bagi tahanan dan narapidana yang sakit
dan tidak dapat ditangani poliklinik di dalam
untuk menjalani pengobatan diluar Rutan dan
Lapas
Hambatan lain dalam memberikan
pelayanan kesehatan di Rutan dan Lapas
adalah: menurut responden para medis,
adalah: Kurangnya kesadaran WBP tentang
kesehatan, pengambilan obat (TBC) terkadang
malas untuk mengambil;Keterbatasan tenaga
medis; fasilitas rawat inap yang kurang
memadai; Keterbatasan fasilitas sarana
dan prasarana;Anggaran obat-obatan harus
ditingkatkan;Masih kurangnya pemeriksaan
penunjang (laboratorium) yang tersedia
dilapas; Banyaknya penyakit menular seperti
TBC dan penyakit kulit, karena overkapasitas,
ventilasi yang kurang memadai;WBP yang
tidak jelas keluarganya tidak mempunyai BPJS,
sehingga seringkali biaya perawatannya tidak
terpenuhi dengan maksimal; ambulance tidak
ada; lokasi rumah sakit jauh dari Lapas; dan
Birokrasi, sehingga ketika akan melakukan
pelayanan yang optimal sering terlambat.
Sementara menurut responden tahanan
dan warga binaan, adalah : Tidak semua
WBP yang mendapatkan program BPJS; dan
Proses rujukan tidak dapat dengan cepat,
karena tahanan harus memberitahukan
kepada institusi penitip (kejaksaan atau
Polri).
Saran
Berdasarkan data dan informasi hasil
penelitian serta kesimpulan di atas, maka
disarankan : Pada Rutan dan Lapas, perlu
adanya standard ruang layanan kesehatan
(poliklinik kesehatan), seperti ruang obat;
ruang poli gigi, ruang konseling; ruang poli
umum; dan ruang rawat inap.
Pada Rutan dan Lapas, perlu segera
adanya penempatan tenaga medis (dokter)
yang masih belum terisi oleh tenaga medis
seperti dokter umum dan dokter gigi.
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Abstrak
Setiap orang yang melakukan perlintasan antar negara harus mengikuti peraturan yang berlaku,
tetapi tidak sedikit orang-orang yang melakukan perlintasan secara ilegal (tidak mengikuti peraturan
yang berlaku). Hal ini dapat kita jumpai berdasarkan jumlah Imigran ilegal yang tertangkap dan
dimasukan ke dalam Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) di Indonesia. Jumlah imigran ilegal / deteni
yang ditampung di Rudenim jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat, yang mengakibatkan
sudah tidak terlihat cukup efisien lagi terutama dalam hal daya tampung deteni. Jika diistilahkan
secara gamblang, sudah dalam kategori kelebihan daya tampung/muatan (over capacity). Dalam
penelitian ini dibahas bagaimana kondisi Rudenim di Indonesia terkait kondisi di atas. Penelitian
ini menggunakan metodologi analisis deskriptif dengan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini
menggambarkan kenyataan yang ada lapangan, dan memberikan solusi terhadap permasalahan/
kondisi tersebut.
Kata kunci: Rumah detensi imigrasi, imigran ilegal, kelebihan kapasitas

Abstrak
Everyone whom crossing countries has to obey the rules, but mostly they cross, illegally (break
the law). It can be find out the number of illegal immigrant (detainees) that caught and put them
in immigration detention , in Indonesia. Its number is increasing year by year and causing over
capacity. This research discussed how the condition of immigration detentions. It used descriptiveanalytical method sourced secondary data. It described the fact in field and gave solution to that
problem/condition.
Keywords: immigration detention, illegal immigrants, over-capacity
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PENDAHULUAN
Latar belakang
Negara Indonesia berdasarkan letak
geografis yang sangat strategis yaitu berada
diantara dua benua (benua Asia dan benua
Australia) dan dua samudra (samudra Hindia
dan samudra Pasifik), menjadikan posisi
Indonesia sangat penting dalam perlintasan
antar negara baik perlintasan barang maupun
perlintasan orang. Kementerian Hukum dan
HAM RI melalui Direktorat Jenderal Imigrasi
merupakan penjaga pintu gerbang Negara
Kesatuan RI dalam hal perlintasan orang
dimana setiap orang yang akan keluar atau
masuk dari dan ke Indonesia harus melalui
pemeriksaan keimigrasian oleh petugas
imigrasi pada setiap pintu keluar internasional
baik darat, laut maupun udara.
Salah satu unsur dari pengertian
keimigrasian adalah sebagai penjaga
tegaknya kedaulatan negara¹. Kata kedaulatan
berasal dari kata superanus dalam bahasa
Latin yang berarti teratas. Jean Bodin adalah
orang pertama yang memberi bentuk ilmiah
pada teori kedaulatan. Ia mengatakan bahwa
kedaulatan merupakan kekuasaan mutlak
dan abadi dari negara yang tidak terbatas
dan tidak dapat dibagi-bagi.
Setiap orang yang melakukan perlintasan
antar negara harus mengikuti peraturan yang
berlaku, tetapi tidak sedikit orang-orang yang
melakukan perlintasan secara ilegal (tidak
mengikuti peraturan yang berlaku). Hal ini
dapat kita jumpai berdasarkan jumlah Imigran
ilegal yang tertangkap dan dimasukan ke
dalam Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) di
Indonesia.
Apakah
Rudenim/Rumah
Detensi
Imigrasi itu? Undang-undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal
1 ayat 33 menyebutkan, ”Rumah Detensi
Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang
menjalankan fungsi keimigrasian sebagai
tempat penampungan sementera bagi orang
asing yang dikenai tindakan administratif
1
2
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keimigrasian.² Begitu juga di dalam Peraturan
Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917OT.02.01 Tahun 2013 tentang Standar
Operasional Prosedur Rumah Detensi
Imigrasi yang dimaksud dengan Rumah
Detensi Imigrasi (Rudenim) adalah Unit
Pelaksana Teknis yang menjalankan fungsi
Keimigrasian sebagai tempat penampungan
sementara bagi orang asing yang dikenai
tindakan Administratif Keimigrasian. Lalu yang
dimaksud dengan Deteni adalah orang asing
penghuni Rudenim yang telah mendapatkan
keputusan pendetensian dari Pejabat
Imigrasi. Adapun dalam Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
pasal 83 ayat 1 berbunyi, ”Pejabat Imigrasi
berwenang menempatkan Orang Asing
dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang
Detensi Imigrasi jika Orang Asing tersebut: (a)
berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki
izin tinggal yang sah atau memiliki izin tinggal
yang tidak berlaku lagi, (b) berada di wilayah
Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan
yang sah, (c) dikenai Tindakan Administratif
Keimigrasian berupa pembatalan izin
tinggal karena melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan peraturan perundangundangan atau mengganggu keamanan dan
ketertiban umum, (d) menunggu pelaksanaan
Deportasi, atau (e) menunggu keberangkatan
keluar wilayah Indonesia karena ditolak
pemberian tanda masuk. Lalu dalam pasal
85 ayat 1 berbunyi, ”Detensi terhadap orang
asing dilakukan sampai Deteni dideportasi”.
Pada pasal 85 ayat 2 berbunyi, ”Dalam hal
Deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) belum dapat dilaksanakan, detensi dapat
dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama
10 (sepuluh) tahun. Dalam Peraturan Menteri
Hukum dan HAM RI Nomor 28 Tahun 2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pasal 57
ayat 1 tentang unit pelaksana teknis berbunyi,
”Unit pelaksana teknis merupakan unit yang
melaksanakan tugas teknis operasional dan/
atau kegiatan teknis penunjang di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM”. Lalu pada

Charles Christian;Jazim Hamidi,Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2015,
hlm.67
Republik Indonesia, Undang-undang tentang Keimigrasian. UU Nomor 6 Tahun 2011
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ayat 2 berbunyi, ”Unit pelaksana teknis (UPT)
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin
oleh seorang kepala”. Dan selanjutnya pada
ayat 3 berbunyi, ”Kepala unit pelaksana teknis
berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan
melalui Kepala Divisi terkait”.
Jumlah imigran ilegal / deteni yang
ditampung di Rudenim jumlahnya dari
tahun ke tahun semakin meningkat, tahun
2011 sebanyak 2193 imigran ilegal, 2012
sebanyak 2910 imigran ilegal, tahun 2013
sebanyak 3725 imigran ilegal. Direktorat
Jenderal Imigrasi secara struktur organisasi
membawahi Rumah Detensi Imigrasi,
yang terdiri dari 13 Rudenim dan tersebar
di seluruh Indonesia yaitu Rudenim Pusat
(Tanjung Pinang), Rudenim Balikpapan,
Rudenim Denpasar, Rudenim DKI Jakarta,
Rudenim Kupang, Rudenim Makassar,
Rudenim Manado, Rudenim Medan, Rudenim
Pekanbaru, Rudenim Pontianak, Rudenim
Semarang, dan Rudenim Surabaya.
Setiap Rudenim memiliki kapasitas yang
berbeda beda, namun sebagian besar sudah
tidak terlihat cukup efisien lagi terutama
dalam hal daya tampung deteni. Jika
diistilahkan secara gamblang, sudah dalam
kategori kelebihan daya tampung/muatan
( over capacity). Kapasitas / daya tampung
paling besar dimiliki oleh Rudenim Tanjung
Pinang dengan kemampuan daya tampung
sampai dengan 500 deteni. Contoh kasus,
seperti yang dialami Rudenim Pekanbaru
yang mengalami kelebihan kapasitas daya
tampung, dari yang seharusnya diisi jumlah
maksimal 105 deteni namun telah diisi
sejumlah 264 deteni³. Walaupun dalam hal
Deteni berstatus pengungsi dimungkinkan
untuk ditempatkan diluar Rudenim. Begitu
juga dengan para pencari suaka yang
berada di Indonesia, pemerintah Australia
menyatakan mengumumkan bahwa mereka
akan menutup pintu bagi para pencari suaka
terdaftar yang hendak dating ke negaranya
melalui Indonesia⁴. Menteri Imigrasi Scott
Morrison pada Rabu (19/11) mengatakan

3
4

bahwa mulai Juli tahun depan, pencari suaka
yang terdaftar di badan khusus pengungsian
PBB (UNHCR) di Jakarta tidak lagi diizinkan
untuk tinggal di Australia. UNHCR mencatat
hingga April 2014, ada 10.623 pencari suaka
dan pengungsi di Indonesia yang menunggu
untuk diproses tinggal di Australia. Mayoritas
berasal dari Timur Tengah.
Pembangunan Rumah Detensi Imigrasi
setidaknya harus memperhatikan 2 unsur
yaitu unsur keamanan dan unsur fasilitas
(sarana dan prasarana). Pada unsur
keamanan terdapat beberapa aspek seperti:
pagar dengan beberapa indikator seperti
ukuran tinggi pagar di atas tanah, kawat
berduri diatas pagar, jarak pagar dengan
bangunan Rudenim. Demikian juga dalam
hal unsur sarana dan prasarana Rudenim
seperti misalnya: ruang kantor yang terdiri
dari ruang kepala, ruang bagian TU, ruang
bagian administrasi pendetensian, ruang
perawatan, ruang pendeportasian, ruang
pengamanan, dan lainnya. Ruangan lainnya
seperti ruang kunjungan yang berbentuk dua
ruangan yang terpisah dengan batas pemisah
sebuah kaca (berteralis) yang bisa digunakan
oleh deteni dalam menerima kunjungan yang
dihubungkan dengan alat intercom. Begitu
juga dengan ruang-ruang lainnya seperti
misalnya juga ruang CCTV, ruang pos jaga,
ruang kesehatan, dan ruang dapur yang
tentunya perlu diperhatikan dengan seksama
dan detail seperti apa standar ukuran dan
kualitas yang diperlukan dalam kaitannya
dengan pemberian layanan yang baik dengan
dasar pertimbangan hukum UU No. 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia; UU No.
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Halhal sebagaimana tertuang di atas menjadi
suatu latar belakang yang cukup penting dan
menjadikan tema penelitian dengan judul
”Standardisasi Bangunan Rumah Detensi
Imigrasi”.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas,
dapat dirumusan permasalahan yang dasar
yang menjadi pertanyaan yaitu :

Republika.co.id-26Sept2014
www.Antara.com; 19 November 2014
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”Bagaimana/apa upaya strategis untuk
meningkatkan
standardisasi
bangunan
Rumah Detensi Imigrasi?
Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana gambaran yang tepat
dalam rangka meningkatkan keamanan di
Rumah Detensi Imigrasi melalui pembenahan
sarana dan prasarana dalam kaitannya
dengan standardisasi yang ideal terhadap
struktur Rudenim baik secara bangunan
maupun sarana prasarana yang terkandung
di dalamnya. Juga untuk mengetahui
bagaimana/apa upaya strategis yang
diperlukan untuk meningkatkan standardisasi
kelayakan Rumah Detensi Imigrasi.
Metodologi Penelitian
1.

Pendekatan Permasalahan
Metode Penelitian ini adalah penelitian
berdasarkan aplikasi penelitian terapan
(applied research) dengan pendekatan
kualitatif dan pendekatan kuantitatif.
Pendekatan kualitatif dilakukan sebagai
strategi untuk mengumpulkan dan
memanfaatkan semua informasi yang
terkait dengan pokok permasalahan.
Pendekatan
kuantitatif
dilakukan
secara terbatas untuk mengukur tingkat
kecenderungan dari jawaban-jawaban
responden yang terkait dengan masalah
penelitian, sehingga dapat diketahui
gambaran data secara faktual.

2.

Sifat Penelitian
Penelitian deskriptif adalah jenis
penelitian yang memberikan gambaran
atau uraian atas suatu keadaan sejelas
mungkin tanpa ada perlakuan pada
objek yang diteliti.⁵ Sifat penelitian ini
adalah deskriptif yang memungkinkan
untuk menghasilkan suatu gambaran
atas suatu keadaan sejelas mungkin.

3.

Teknik Penarikan Sampel
Teknik penarikan/penentuan sampel
menggunakan teknik secara sengaja

5
6
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(nonprobability sampling) dengan alasan
tertentu yaitu berdasarkan keberadaan
Rudenim
dan
tentunya
mewakili
(representatif) terhadap populasi.
4.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data primer
melalui daftar pertanyaan/quesioner
tidak berstruktur dengan responden
dalam penelitian ini terdiri dari Kepala
Rumah Detensi Imigrasi. Sedangkan
data sekunder bersumber dari literatur
– literatur terkait seperti dari Peraturan
Perundang-undangan,
buku,
dan
lainnya.

5.

Teknik Analisa Data
Data yang terkumpul terdiri dari dua jenis
data yaitu data primer dan data sekunder.
Data primer dengan sifat data kuantitatif
yang diperoleh dari pertanyaan terbuka
digunakan/dianalisis secara sederhana
dengan
teknik
persentase
untuk
mengukur tingkat kecenderungan dari
jawaban-jawaban responden berkaitan
dengan
permasalahan
penelitian.
Sedangkan data primer dengan sifat data
kualitatif dianalisis guna menemukan dan
menggambarkan permasalahan tertentu.
Sedangkan data sekunder dianalisis
guna menemukan permasalahan awal
dalam penelitian ini dan menemukan
informasi-informasi
tertentu
terkait
dengan penelitian.

PEMBAHASAN
Kerangka Teori
Dalam Peraturan Direktur Jenderal
Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 TAHUN
2013 tentang Standar Operasional Prosedur
Rumah Detensi Imigrasi menyebutkan bahwa
Deteni adalah Orang Asing penghuni Rumah
Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan
keputusan pendetensian dari Pejabat
Imigrasi⁶. Seiring dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi, telah
1 2
mendorong kebutuhan akan peningkatan

Sukarna Wiranta, Mahmud Thoha, LBS Kardono, Gono Semiadi; Pengantar dan Formulasi Proposal Penelitian,
(Bogor, Pusbindiklat Peneliti LIPI, 2011), hlm.14
Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi
Imigrasi. Permen Nomor Imi.1917-Ot.02.01 Tahun 2013.
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kinerja pelaksanaan tugas secara efektif
dan efisien, melalui penerapan sistem
informasi manajemen keimigrasian yang
dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat
Jenderal Imigrasi dalam rangka memberikan
dukungan pengelolaan administrasi secara
akurat, tepat, dan akuntabel yang diantaranya
dalam manajemen kegiatan penindakan
keimigrasian.
Bahwa manajemen kegiatan penindakan
keimigrasian bagi Deteni yang berada di
Rumah Detensi Imigrasi meliputi pendetensian,
pengisolasian, pendeportasian, pemulangan,
pemindahan, dan fasilitasi penempatan
ke negara ketiga merupakan Tindakan
Administratif Keimigrasian yang diterapkan
terhadap Orang Asing di Wilayah Indonesia
yang melakukan pelanggaran ketentuan
peraturan perundang-undangan, sehingga
untuk memberikan kejelasan, keseragaman
alur
dan
kemudahan
pemahaman
mengenai pedoman ketatalaksanaan yang
terstandardisasi bagi petugas imigrasi serta
pengimplementasiannya secara kesisteman
dalam Sistem Aplikasi e-Office dan Sistem
Aplikasi
Penyidikan
dan
Penindakan
Keimigrasian, maka Direktorat Jenderal
Imigrasi menetapkan Standar Operasional
Prosedur
pendetensian,
pengisolasian,
pendeportasian, pemulangan, pemindahan,
dan fasilitasi penempatan ke negara ketiga
bagi Deteni yang berada di Rumah Detensi
Imigrasi.
Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi
Nomor IMI.1917-OT.02.01 TAHUN 2013
tentang Standar Operasional Prosedur Rumah
Detensi Imigrasi juga disebutkan bahwa
Rudenim adalah Unit Pelaksana Teknis yang
menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai
tempat penampungan sementara bagi Orang
Asing yang dikenai Tindakan Administratif
Keimigrasian. Adapun proses pendetensian
meliputi :
a.

penerimaan;

b.

registrasi;

7

Charles Christian; Jazim Hamidi, op.cit.,hlm.35

1)

penerimaan calon Deteni dari
Direktorat Jenderal Imigrasi dan
Kantor Imigrasi; dan

2)

pemindahan Deteni ke Rudenim;

c.

perawatan;

d.

penempatan; dan

e.

pengamanan.

Hal-hal di atas harus bisa dipastikan
bahwa dalam melaksanankannya tidak boleh
bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.
Dalam hal ini kita harus bisa memastikan
bahwa dalam perlakuan sehari-hari, sesuai
dengan perikemanusiaan yang adil dan
beradab. Sudah pasti bersinggungan dengan
sila ke 5 dalam falsafah kehidupan kita
berbangsa yaitu Pancasila yang berbunyi
yaitu, ”Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia”. Bukan untuk sebagaian kalangan
tertentu atau orang-orang tertentu. Sebagai
negara demokrasi yang menjunjung tinggi
penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia,
pemerintah Indonesia wajib memberikan
perlindungan hukum tidak hanya terhadap
warga negara Indonesia saja tetapi juga bagi
warga negara asing yang berada di wilayah
Indonesia⁷. Berikut secara teknis, hal – hal
menyangkut pelayanan terhadap para Deteni
yaitu seperti :
a.

persediaan air bersih;

b.

penyediaan kebutuhan makanan dan
minuman;

c.

kesehatan dan kebersihan;

d.

ibadah;

e.

kunjungan; dan

f.

penyegaran/hiburan

Dalam hal penyediaan air bersih misalnya,
harus bisa dipastikan bahwa ketersediaan air
bersih tersebut memang benar-benar tersedia
dan cukup untuk memenuhi kebutuhan se
luruh penghuni berikut petugas yang ada di
lingkungan Rudenim tersebut. Jangan sampai
terjadi misalnya seperti air hanya ada di lantai
dasar / satu bangunan, dikarenakan kucuran
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air tidak bisa mancapai lantai di atasnya /
dua. Hal ini bisa berakibat fatal dan akhirnya
tidak mencerminkan pemenuhan secara Hak
asasi Manusia. Bahkan bukan tidak mungkin
hal tersebut bisa menimbulkan hal-hal yang
bersifat brutal seperti misalnya perkelahian
antar deteni. Begitu juga dalam hal kesehatan
dan kebersihan, hal ini berkaitan dengan
kesehatan dan kebersihan deteni tersebut
yang mana sudah pasti berbanding lurus
dengan sarana prasarana yang ada. Selain
persediaan air bersih, juga perlu diperhatikan
bentuk dan ketersediaan kamar/sel. Apakah
tersedia kamar/sel yang cukup nyaman,
apakah kualitas sel tersebut mudah untuk
dibersihkan, apakah secara penerangan di
dalam kamar/sel cukup, apakah ada sarana
prasarana yang jaring nyamuknya misalnya,
dan lain sebagainya. Karena jika tidak, lagi-lagi
akan menimbulkan dampak yang tidak baik.
Jika bentuk dari kamar/sel tersebut sempit,
biasanya sudah pasti cenderung pengab dan
panas. Jika sudah begini kondisinya, biasanya
penghuninya sulit untuk tidur nyenyak, sudah
pasti semakin lama dapat menimbulkan
penyakit. Jika kamar/sel cenderung sulit
dibersihkan juga berdampak kurang baik,
seperti misalnya kualitas cat di dinding sudah
buruk/berkelupasan atau misalnya sudah
banyak dinding yang keropos sehingga
menimbulkan sarang binatang serangga.
Begitu juga sarana prasarana seperti
jaring nyamuk, jika tidak tersedia dengan
baik bisa menimbulkan penyakit demam
berdarah akibat gigitan nyamuk misalnya.
Hal di atas perlu diperhatikan sebagai bentuk
pembuktian kita bahwa kita juga benar – benar
menjunjung Hak Asasi Manusia. Negara
Kesatuan Republik Indonesia benar-benar
bisa memperlakukan para deteni secara
manusiawi dan berperikemanusiaan.
Hal-hal teknis lainnya terkait dengan
pelayanan yang diberikan Rudenim terhadap
deteni adalah sebagai berikut:
Penjatuhan sanksi pelanggaran tata tertib
terdiri dari:
a.

teguran secara lisan; dan

b.

teguran tertulis, penjatuhan hukuman
disiplin dalam bentuk:
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1)

pengisolasian (straf sel); dan

2)

pencabutan hak tertentu dalam
waktu yang ditentukan

Untuk teguran lisan, diberikan kepada
Deteni yang melakukan pelanggaran tata
tertib dengan cara dipanggil oleh Kepala
Seksi Keamanan atau Kasubsi keamanan
untuk diberikan peringatan. Bagi Deteni
yang melakukan pelanggaran lebih dari 1
(satu) kali, dipanggil oleh Kepala Bidang
Penempatan, Keamanan, Pemulangan dan
Deportasi atau Kepala Seksi Keamanan
dan Ketertiban untuk diberi peringatan dan
menandatangani surat pernyataan tidak akan
melakukan pelanggaran tata tertib. Dalam
hal pemberian teguran tertulis, ada beberapa
tahapan prosedur yang harus dilaksanakan
yaitu:
1)

Terhadap Deteni yang melakukan
pelanggaran
berulang-ulang
dan/
atau pelanggaran berat, dilakukan
pemeriksaan dalam Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) oleh Kepala Seksi
Keamanan atau Kepala Sub Seksi
Keamanan

2)

Hasil BAP ditindaklanjuti Kepala Bidang
Penempatan, Keamanan, Pemulangan
dan Deportasi atau Kepala Seksi
Keamanan dan Ketertiban dengan
pembuatan Berita Acara Pendapat;

3)

Berita
Acara
Pendapat
memuat
rangkuman jenis perbuatan, pelanggaran
yang dilakukan Deteni dan rekomendasi
sanksi yang perlu dijatuhkan oleh Kepala
Rudenim;

4)

Kepala Rudenim menjatuhkan sanksi
sesuai rekomendasi dalam Berita
Acara Pendapat atau berdasarkan
pertimbangannya, yang dapat berupa
teguran secara lisan atau teguran
tertulis berupa pengisolasian (sel) atau
pencabutan hak tertentu dalam waktu
yang ditentukan.
Prosedur/hal-hal teknis selanjutnya
adalah Pemindahan Deteni yang mana terdiri
beberapa jenis yaitu:
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a.

pemindahan antar kamar sel;

b.

pemindahan antar Rudenim;

c.

pemindahan dari Rudenim ke “tempat
lain”; dan

d.

pemindahan dari Rudenim ke Direktorat
Jenderal Imigrasi.
Untuk pemindahan antar kamar sel,
harus melalui beberapa proses tahapan yaitu
sebagai berikut:
1)

Pengajuan pemindahan blok/kamar
sel diajukan oleh Kepala Bidang
Penempatan, Keamanan, Pemulangan
dan Deportasi atau Kepala Seksi
Keamanan dan Ketertiban kepada
Kepala Rudenim.

2)

Pengajuan usulan pemindahan tersebut
berdasarkan alasan yang jelas dan
rasional.

3)

Pelaksanaan pemindahan dilakukan
dengan pengawalan oleh petugas Bidang
Penempatan, Keamanan, Pemulangan
dan Deportasi atau Seksi Keamanan
dan Ketertiban.

Analisa Data
Data lapangan yang dihimpun dalam
penelitian ini bersumber dari Unit Pelaksana
Teknis Rumah Detensi Imigrasi di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM RI. Rudenim
yang pertama adalah Rudenim Pekanbaru.
Luas
bangunan
Rudenim
Pekanbaru
berukuran 1.722 m2, dengan kapasitas daya
tampung Deteni sejumlah 114 orang. Adapun
jumlah penghuni deteni saat ini berjumlah 298
orang, denagn jumlah rata – rata hunian per
tahun yaitu tahun 2012 berjumlah 137 orang,
tahun 2013 berjumlah 173 orang, tahun 2014
berjumlah 239 orang. Adapun jumlah blok
untuk para deteni berjumlah 19 blok dengan
sistem tidak terdapat pemisahan blok antara
pria dan wanita. Juga tidak ada blok khusus
untuk keluarga, namun penempatan untuk
keluarga ditempatkan dalam satu kamar
untuk satu keluarga, dengan ukuran kamar
360 x 380 cm2. Untuk fasilitas tempat tidur,
disediakan kasur lipat dengan pembagian
satu kasur untuk satu orang. Untuk fasilitas
tempat ibadah yang tersedia adalah mushola.
Tersedia juga blok untuk petugas keamanan

dengan ukuran ruang 380 x 550 cm, dan
kondisi ruangan yang agak sedikit retakretak dikarenakan struktur tanah yang tidak
stabil. Terdapat dua kamar/ruang isolasi
dengan ukuran ruang 240 x 240 cm, namun
penggunaannya beralih fungsi menjadi blok
hunia untuk deteni. Tersedia juga ruang
terbuka yang diperuntukkan untuk rekreasi
dengan kondisi luas yang cukup. Tersedia
juga ruang untuk dapur, dengan ukuran ruang
kurang lebih 5 x 5 m dilengkapi dengan meja,
kompor, gas dan peralatan masak lainnya.
Terdapat juga ruang untuk klinik dengan ukuran
ruang 390 x 390 cm, dengan kondisi ruang
yang agak sedikit retak diakibatkan kondisi
struktur tanah yang tidak stabil. Terdapat
juga ruang serbaguna dengan ukuran ruang
400 x 520 cm, yang peruntukannya untuk
belajar, interview dengan pihak UNHCR, dan
konseling psikolog. Untuk fasilitas fire fighting
system (pemadam kebakaran), tersedia alat
pemadam kebakaran berjumlah 6 alat. Untuk
fasilitas clean water system (sumber air
bersih), terdapat 3 sumur bor. Untuk fasilitas
penunjang petugas keamanan, tersedia
alat seperti CCTV dan borgol, namun tidak
tersedia radio handy talky. Untuk sumber
listrik, tersedia alat genset untuk berjaga-jaga
sekiranya listrik dai PLN mati. Tersedia juga
fasilitas mobil tahanan (deteni), namun untuk
fasilitas mobil ambulance belum ada. Tidak
terdapat pos jaga luar, namun terdapat tembok
keliling sebagai pagar pengamanan, dan
kawat berduri di bagian belakang. Disediakan
tiga televisi sebagai sarana hiburan yang
diperuntukkan bagi deteni.
Untuk
Rudenim
Semarang,
luas
bangunan Rudenim Semarang berukuran
1.822 m2, dengan kapasitas daya tampung
Deteni sejumlah 65 orang. Adapun jumlah
penghuni deteni saat ini berjumlah 87 orang,
dengan jumlah rata – rata hunian per tahun
yaitu tahun 2012 berjumlah 51 orang, tahun
2013 berjumlah 45 orang, tahun 2014
berjumlah 92 orang. Adapun jumlah blok
untuk para deteni berjumlah 5 blok dengan
sistem tidak terdapat pemisahan blok antara
pria dan wanita. Semua blok diperuntukkan
khusus untuk keluarga, antar keluarga
dalam blok penempatannya dibatasi oleh
kain sebagai penyekat, masing-masing blok
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terdiri dari dua kamar dan dua kamar mandi/
wc. Untuk fasilitas tempat tidur, disediakan
tempat tidur kolong terbuat dari cor semen
dengan dilapisi kasur lipat tipis/tikar di
atasnya, dengan pembagian satu kasur untuk
satu orang. Untuk fasilitas tempat ibadah
yang tersedia adalah ruang multi fungsi yang
digunakan untuk sholat ja’maah, jumatan, dan
kegiatan rohani lainnya. Tersedia juga blok
untuk petugas keamanan yang terdiri dari pos
penjagaan di depan pintu masuk kantor dan
di samping, serta di dalam sel yang disekat
dengan terali besi sebagai pembatas antara
petugas dengan deteni. Terdapat kamar/
ruang isolasi dengan ukuran ruang yang lebih
kecil dari blok/sel biasa. Tersedia juga ruang
terbuka yang diperuntukkan untuk rekreasi
dengan kondisi luas yang cukup. Tersedia
juga ruang untuk dapur, dilengkapi dengan
meja, kompor, gas dan peralatan masak
lainnya. Terdapat juga ruang untuk klinik
dengan fasilitas seperti tempat tidur pasien,
kursi roda, kotak obat, timbangan badan dan
AC. Tersedia juga ruang kunjungan dengan
fasilitas seperti kursi dan televisi. Terdapat
juga ruang serbaguna dengan fasilitas kipas
angin, karpet, dan televisi. Untuk fasilitas
fire fighting system (pemadam kebakaran),
tersedia alat pemadam kebakaran dengan
kualitas cukup baik dan dalam waktu berkala
di uji coba. Untuk fasilitas clean water system
(sumber air bersih), air berasal dari tanah lalu
disterilisasi dengan water treatmant sebelum
akhirnya disalurkan ke seluruh kamar mandi/
wc di seluruh bangunan. Untuk fasilitas
penunjang petugas keamanan, tersedia alat
seperti CCTV dan borgol, radio handy talky,
metal detector, helm dan tameng huru hara.
Untuk sumber listrik, tersedia dua alat genset
untuk berjaga-jaga sekiranya listrik dari PLN
mati yang dapat memenuhi pasokan listrik
penerangan di seluruh gedung. Tersedia juga
fasilitas mobil tahanan (deteni), namun untuk
fasilitas mobil ambulance belum ada. Terdapat
pos jaga luar(depan), dengan tembok keliling
setnggi kurang lebih lima meter sebagai pagar
pengamanan, dan kawat berduri. Disediakan
televisi, lapangan volley, dan alat fitnes
sebagai sarana hiburan yang diperuntukkan
bagi deteni.
Untuk Rudenim Medan, luas bangunan
Rudenim Medan berukuran 2.266 m2, dengan
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kapasitas daya tampung Deteni sejumlah 120
orang. Adapun jumlah penghuni deteni saat ini
berjumlah 431 orang, dengan jumlah rata – rata
hunian per tahun yaitu tahun 2012 berjumlah
423 orang, tahun 2013 berjumlah 759 orang,
tahun 2014 berjumlah 682 orang. Adapun
jumlah blok untuk para deteni berjumlah 30
blok dengan sistem tidak terdapat pemisahan
blok antara pria dan wanita. Untuk fasilitas
tempat tidur, disediakan tempat tidur dua
tingkat yang terbuat dari besi, akan tetapi
yang di dalam blok sudah tidak ada lagi
karena kondisi rusak parah. Untuk fasilitas
tempat ibadah yang tersedia adalah ruang
keamanan dan di luar kantor yang digunakan
untuk sholat ja’maah, jumatan, dan kegiatan
rohani lainnya. Tersedia juga ruang terbuka
yang diperuntukkan untuk kamar darurat,
jemur pakaian, dan kamar mandi darurat.
Tersedia juga ruang untuk dapur namun
peruntukannya untuk kamar darurat deteni.
Terdapat juga ruang untuk klinik dengan
peruntukan untuk pemeriksaan rutin dokter
dan kamar darurat deteni. Untuk fasilitas
fire fighting system (pemadam kebakaran),
tersedia racun api enam unit. Untuk fasilitas
clean water system (sumber air bersih), air
berasal dari PDAM dan sumur bor. Untuk
fasilitas penunjang petugas keamanan,
tersedia alat seperti CCTV dengan ruangan
monitor kontrol di ruangan KaRudenim, borgol
tiga unit dengan kondisi rusak, radio handy
talky berjumlah sepuluh unit dengan kondisi
kurang baik. Untuk sumber listrik, tersedia
alat genset untuk berjaga-jaga sekiranya
listrik dari PLN mati. Tersedia juga fasilitas
mobil tahanan (deteni), namun untuk fasilitas
mobil ambulance belum ada. Terdapat pos
jaga luar(depan), dengan tembok keliling.
Disediakan televisi berjumlah enam unit
sebagai sarana hiburan yang diperuntukkan
bagi deteni.
Untuk Rudenim Manado, luas bangunan
Rudenim Manado berukuran 826 m2, dengan
kapasitas daya tampung Deteni sejumlah
100 orang. Adapun jumlah penghuni deteni
saat ini berjumlah 174 orang, denagn jumlah
rata – rata hunian per tahun yaitu tahun 2012
berjumlah 78 orang, tahun 2013 berjumlah
249 orang, tahun 2014 berjumlah 226 orang.
Adapun jumlah blok untuk para deteni terbagi
2 blok dengan dibagi menjadi blok A dan blok
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B. Jumlah blok untuk pria terdiri dari dua
belas kamar, dan blok untuk wanita terdiri dari
empat kamar. Ukuran blok untuk pria adalah
220 m2, untuk blok wanita berukuran 60 m2.
Ada blok khusus untuk keluarga, berjumlah
empat kamar dengan ukuran kamar 60m2.
Untuk fasilitas tempat tidur, disediakan dengan
jenis seperti empat persegi panjang dengan
ukuran setengah dari setiap kamar deteni.
Untuk fasilitas tempat ibadah yang tersedia
adalah mushola bagi umat Muslim dan ruang
serbaguna bagi umat Kristiani. Tersedia
juga blok untuk petugas keamanan yang
terdiri dari Pos 1 terdapat di dalam ruangan
kantor, Pos 2 terdapat pada depan pintu
masuk blok deteni, Pos 3 terdapat didepan
halaman kantor dekat pintu masuk kantor.
Untuk kamar/ruang isolasi, masih dalam
tahap perencanaan. Tersedia juga ruang
terbuka yang diperuntukkan untuk rekreasi
dengan kondisi berada di lobby depan pintu
masuk kantor. Tersedia juga ruang untuk
dapur, berada pada bagian belakang kantor.
Terdapat juga ruang untuk klinik dijadikan
satu dengan ruang klinik psikologi, dengan
ukuran ruang 12m2, dengan kondisi ruang
terletak di lantai dua. Terdapat juga ruang
serbaguna yang dijadikan satu dengan ruang
perpustakaan. Ruang kunjungan deteni
untuk sementara digunakan di ruang lobby
bawah dengan fasilitas kursi tamu. Terdapat
juga ruang serbaguna dengan kondisi yang
cukup baik berukuran 25 m2. Untuk fasilitas
fire fighting system (pemadam kebakaran),
tersedia alat pemadam kebakaran berupa
pemadam kebakaran tabung gantungan.
Untuk fasilitas clean water system (sumber
air bersih), menggunakan sumur bor lalu air
ditampung pada wadah bak penampungan
yang ditutup, berukuran 9 m2 dengan dilapisi
keramik. Untuk fasilitas penunjang petugas
keamanan, tersedia alat seperti CCTV dan
fasilitas lainnya yang disimpan dalam satu
lemari dekat ruang penjagaan. Untuk sumber
listrik, tersedia alat genset untuk berjaga-jaga
sekiranya listrik dai PLN mati. Tersedia juga
fasilitas mobil tahanan (deteni), namun untuk
fasilitas mobil ambulance belum ada. Terdapat
pos jaga luar, berada di samping pintu masuk
kantor, juga terdapat tembok keliling sebagai
pagar pengamanan, dan kawat berduri di
bagian belakang. Disediakan televisi sebagai

sarana hiburan yang diperuntukkan bagi
deteni.
Untuk
Rudenim
Makassar,
luas
bangunan Rudenim Makassar berukuran
1.195 m2, dengan kapasitas daya tampung
Deteni sejumlah 150 orang. Adapun jumlah
penghuni deteni saat ini berjumlah 210
orang. Ruang sel deteni terdiri dari satu
blok utama di lingkungan dalam yang terdiri
dari enam belas kamar dan empat blok non
permanen yang hanya berbentuk satu kamar
luas tanpa sekat. Sarana olah raga berupa
lapangan volley terletak di halaman sebelah
kiri, juga ada fasilitas lainnya seperti meja
tenis meja. Tersedia juga aula untuk kegiatan
para deteni. Sarana MCK dilengkapi dengan
sumber air dari PDAM dan air sumur. Ruang
ibadah, untuk sementara difungsikan menjadi
ruang untuk deteni. Tersedia juga ruang untuk
dapur, ruang untuk klinik dengan obat-obatan,
walaupun penggunaannya sementara untuk
penampungan deteni. Untuk fasilitas fire
fighting system (pemadam kebakaran), tidak
tersedia alat pemadam kebakaran. Untuk
fasilitas penunjang petugas keamanan,
tersedia alat seperti CCTV dan borgol. Untuk
sumber listrik, tersedia alat genset dengan
kapasitas 10.500 watt untuk berjaga-jaga
sekiranya listrik dari PLN mati. Tersedia juga
fasilitas mobil tahanan (deteni), namun belum
ada fasilitas mobil ambulance. Terdapat pos
jaga luar, terdapat tembok keliling sebagai
pagar pengamanan, dan kawat berduri di
bagian belakang. Disediakan televisi sebagai
sarana hiburan yang diperuntukkan bagi
deteni. Ruang kerja seksi perawatan dan
kesehatan, aula, dan dapur dipergunakan
untuk penampungan sementara para deteni.
Untuk Rudenim Kupang, kapasitas daya
tampung Deteni sejumlah 90 orang. Adapun
jumlah penghuni deteni saat ini berjumlah 197
orang, dengan jumlah rata-rata hunian per
tahun yaitu tahun 2012 berjumlah 222 orang,
tahun 2013 berjumlah 188 orang, tahun 2014
berjumlah 134 orang. Adapun jumlah blok
untuk para deteni berjumlah 2 blok yang
terdiri dari blok single/laki-laki berukuran 250
m2 dan blok family/perempuan dan keluarga
dengan ukuran 120 m2. Untuk fasilitas
tempat tidur, disediakan kasur dengan bahan
busa spon yang disediakan oleh IOM. Untuk
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fasilitas tempat ibadah yang tersedia adalah
lapangan futsal dengan atap tenda bagi umat
Muslim, dan aula kantor bagi umat Kristiani.
Tersedia juga blok untuk petugas keamanan
berupa pos jaga di dalam blok single. Tersedia
juga 2 ruang untuk dapur, berlokasi di blok
single dan blok family. Terdapat juga ruang
kunjungan yang juga sekaligus ruang untuk
petugas piket/jaga. Untuk ruangan serbaguna,
menggunakan aula kantor. Untuk fasilitas
fire fighting system (pemadam kebakaran),
tersedia alat pemadam kebakaran. Untuk
fasilitas clean water system (sumber air
bersih), terdapat sumur bor. Untuk fasilitas
penunjang petugas keamanan, tersedia alat
seperti CCTV dan borgol,. Untuk sumber
listrik, tersedia alat genset untuk berjagajaga sekiranya listrik dai PLN mati. Tersedia
juga fasilitas 2 mobil tahanan (deteni), namun
untuk fasilitas mobil ambulance belum ada.
Tidak terdapat pos jaga luar, namun terdapat
tembok keliling sebagai pagar pengamanan,
dan kawat berduri. Disediakan juga televisi
sebagai sarana hiburan yang diperuntukkan
bagi deteni.
Dari beberapa data yang berhasil
dihimpun, terlihat adanya ketimpangan/kurang
ideal dalam hal sarana prasarana. Seperti
misalnya antara kapasitas daya tampung
Rudenim berbanding dengan jumlah deteni/
penghuni Rudenim. Akibat dari ketimpangan
antara jumlah deteni yang tidak sebanding
dengan kapasitas yang ada, beberapa
ruangan peruntukkannya tidak sesuai seperti
misalnya ruang ibadah yang beralih fungsi
menjadi kamar/sel deteni. Atau misalnya ruang
isolasi yang beralih fungsi untuk kamar/sel
deteni, sehingga ruang isolasi menjadi tidak
ada. Begitu juga fasilitas lainnya seperti mobil
ambulance yang belum tersedia, merupakan
suatu hal yang penting dikarenakan jika ada
deteni yang sakit, langkah awal yang paling
cepat dan ideal adalah segera membawa ke
rumah sakit. Berbeda jika dibawa dengan
mobil biasa, dengan mobil ambulance kita
bisa sedikit lebih cepat untuk mencapai rumah
sakit, begitu juga sesampainya di rumah sakit
kita bisa sedikit mendapat prioritas pelayanan
di rumah sakit. Hal sarana prasarana di
atas, jika terus dibiarkan semakin lama
bisa mengakibatkan dampak negatif seperti
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misalnya konflik antar deteni itu sendiri.
Seperti misalnya konflik yang pernah terjadi
di Rudenim Surabaya, diduga berakar atau
disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia
secara fisik mental dan sosial yang tidak
terpenuhi atau dihalangi, seperti kebutuhan
deteni menyangkut air dan kipas angin. Sifatsifat dasar para deteni yang berbeda dan
bermacam jenis juga marupakan satu hal lain
yang cukup krusial dalam mencermati lingkup
kehidupan di lingkungan antar deteni, seperti
misalnya deteni kewarganegaraan Iran dalam
kehidupan sehari-hari mereka lebih menyukai
kebersihan dan tertib, yang mungkin berbeda
dengan deteni kewarganegaraan lainnya.
Terkait juga dengan perbedaan sifat inilah,
maka adanya pemisahan antara blok/sel yang
dihuni oleh deteni kewarganegaraan tertentu
dengan blok/sel deteni kewarganegaraan
lainnya. Begitu juga dengan keberadaan
ruang isolasi yang mutlak dibutuhkan, karena
ada beberapa sifat dari deteni yang menjurus
kepada hal negatif seperti memprovokasi
keributan, yang jika tidak ditempatkan di ruang
isolasi bisa memancing keributan/konflik
antar deteni. Bahkan bukan tidak mungkin
terjadi mereka/deteni yang cenderung
lebih menyukai kebersihan, mengeluh
dan menyalahkan pihak Rudenim yang
kurang mendukung/memperhatikan sarana
prasarana terkait kebersihan di lingkungan
bangunan Rudenim dan sekitarnya. Begitu
juga dengan sarana prasarana lainnya
seperti tempat ibadah, harus diperhatikan
dengan baik bahwa para deteni ini adalah
masyarakat dengan latar belakang yang
berbeda, dan tidak bisa disamakan begitu
saja dengan latar belakang masyarakat
Indonesia misalnya. Tempat ibadah juga bisa
dijadikan tempat untuk mereka para deteni
beribadah dengan khidmat, juga bisa menjadi
tempat untuk para deteni menenangkan
diri, karena tidak bisa kita pungkiri latar
belakang mereka sehingga bisa terdampar
di Rudenim adalah suatu perjalanan hidup
yang sebenarnya tidak mereka inginkan.
Sarana prasarana lainnya seperti misalnya
aula serba guna atau lapangan olahraga juga
perlu, sebagai tempat bagi para deteni untuk
beraktivitas/berolahraga dan berkumpul
bersosialisasi. Hal ini tidak bisa dipungkiri,
dapat mengurangi tingkat kejenuhan/strees
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para deteni dalam menjalani masa penantian
mereka menunggu kebijakan dari UNHCR,
apakah mereka mendapatkan persetujuan
untuk ditempatkan ke negara ketiga. Satu
persamaan para deteni yang mungkin dapat
dilihat adalah adanya pemahaman akan
tujuan yang sama, yaitu bahwa para deteni
sadar bahwa di dalam Rudenim sifatnya
adalah menampung mereka untuk sementara,
adanya kesamaan nasib sebagai imigran
yang ingin mendapatkan status sebagai
refugee dengan tujuan dapat diterima oleh
negara ketiga. Kita harus sepakat dalam
hal ini, permasalahan yang mencuat lagilagi terkait dengan sarana prasarana. Hal
sarana prasarana lainnya seperti misalnya
kamar mandi, dikarenakan kondisi kelebihan
kapasitas daya tampung antara jumlah deteni
dan jumlah kamar/sel yang tidak sebanding/
sesuai, sudah pasti ada beberapa kamar/
ruangan yang bukan diperuntukkan untuk
kamar/sel
tetapi
dipaksakan/terpaksa
dijadikan
kamar/sel
sementara
untuk
menampung deteni. Sudah pasti kualitas
standar ruangan berbeda dengan kamar/sel
yang benar-benar diperuntukkan untuk kamar/
sel. Seperti misalnya konflik antar deteni yang
terjadi di Rudenim Makassar, bersumber dari
perselisihan antar deteni terkait masalah
penggunaan sarana prasarana seperti
lapangan sepak bola dan penempatan
pada kamar/sel. Beberapa peristiwa terjadi
pada saat hari libur dimana sebagaian
petugas/pegawai di Rudenim juga libur
kecuali petugas jaga. Hal ini mencerminkan
bahwa kehadiran petugas memiliki peranan
signifikan terhadap keamanan dan ketertiban
di dalam Rudenim. Dengan hadirnya petugas,
para deteni diharapkan dapat berkomunikasi
terkait apa keinginan mereka, apa kebutuhan
mereka, dan juga menimbulkan rasa segan
dikarenakan kehadiran petugas yang
tetap seperti biasanya khususnya bagian
keamanan. Dalam hal hiburan/aktivitas bagi
para deteni juga merupakan hal yang cukup
krusial, dikarenakan tidak melihat batas
waktu. Misalnya pada hari libur, dimana
sebagian petugas/pegawai Rudenim juga libur
sementara para deteni tidak mengenal istilah
libur. Mereka para deteni melihat bahwa harihari yang mereka lalui tetap seperti biasanya,
dimana jika mereka butuh hiburan untuk

menghilangkan stres dapat terpenuhi dengan
menghubungi petugas, sementara petugas
atau pihak Rudenim tidak mengizinkan
dengan alasan tidak siap dikarenakan
kekurangan SDM/petugas yang sedang libur
misalnya, para deteni tidak bisa menerima
kondisi demikian. Apalagi misalnya bagi para
deteni yang menghuni Rudenim yang tidak
memiliki fasilitas hiburan atau aktivitas luar
ruangan yang memadai, bisa jadi konflik antar
deteni akibat rasa jenuh/stres yang berlebihan
bisa terjadi. Perwujudan lain daripada
perasaan jenuh yang berlebihan/stres bisa
saja terjadi seperti misalnya mogok makan,
sifat menentang/mengancam petugas, atau
bahkan mencoba untuk melarikan diri. Terkait
hal ini, dibutuhkan sarana prasarana dalam
kaitannya dengan sistem keamanan, yang
mana lagi-lagi belum terpenuhi secara merata
di seluruh Rudenim. Sarana prasrana sistem
keamanan seperti misalnya CCTV, tameng
dan pentungan bagi petugas, borgol (sifatnya
kasuistis), senter penerangan, kejut listrik
semakin kini dirasakan semakin diperlukan.
Hal ini melihat kecenderungan yang terjadi
dilapangan bahwa adanya ketidaksesuaian
antara jumlah deteni dengan kapasitas daya
tampung Rudenim.

PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hal-hal diatas, dan dalam
rangka meningkatkan standardisasi bangunan
Rumah Detensi Imigrasi kesimpulannya
jelaslah sudah bahwa diperlukan banyak
pembenahan diberbagai sektor terutama
terkait sektor sarana prasara Rudenim.
Yang pertama terkait dengan kamar/sel,
sangat mendesak sifatnya bahwa kamar/
sel untuk deteni harus diseragamkan/
disamakan kualitasnya. Begitu juga sarana
prasarana seperti jaring nyamuk, jika tidak
tersedia dengan baik bisa menimbulkan
penyakit demam berdarah akibat gigitan
nyamuk misalnya. Terkait tempat ibadah
juga perlu ada tersedia, yang mana pada
beberapa Rudenim belum tersedia secara
baik dan memenuhi kebutuhan para Deteni.
Ketersediaan kamar mandi/WC juga masih
dalam kondisi memprihatinkan di beberapa
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Rudenim, dengan tingkat kebersihan yang
sangat buruk. Fasilitas umum/olah raga
juga belum tersedia, hal ini perlu menjadi
perhatian. Tiap-tiap Rudenim pasti berbedabeda tingkat kelebihan kapasitas huniannya/
daya tampung deteninya, begitu juga tingkat
pertumbuhan penghuni/deteni yang datang/
masuk ke Rudenim sudah pasti berbedabeda. Namun tetap satu kata kunci yaitu harus
seragam/sama bagi seluruh deteni yang ada,
tidak boleh ada perbedaan.
Saran
Pada kesempatan ini belumlah tepat
jika dikedepankan seperti apa standar yang
layak, cukuplah mungkin kualitas kamar/
sel sama bagi seluruh deteni tanpa memilih
bahwa deteni tersebut dari kewarganegaraan
mana. Namun jika memang diharuskan
mungkin beberapa saran seperti kamar/sel
tersebut sebisa mungkin agak lega (kapasitas
lima orang per kamar misalnya) jika sempit,
biasanya sudah pasti cenderung pengab dan
panas. Jika sudah begini kondisinya, biasanya
penghuninya sulit untuk tidur nyenyak, sudah
pasti semakin lama dapat menimbulkan
penyakit. Jika kamar/sel cenderung sulit
dibersihkan juga berdampak kurang baik,
seperti misalnya kualitas cat di dinding sudah
buruk/berkelupasan atau misalnya sudah
banyak dinding yang keropos sehingga
menimbulkan sarang binatang serangga.
Begitu juga sarana prasarana seperti jaring
nyamuk, jika tidak tersedia dengan baik bisa
menimbulkan penyakit demam berdarah
akibat gigitan nyamuk misalnya.
Perlu juga ada pemisahan yang jelas dan
dengan kualitas yang sama, baik terhadap
deteni yang berkeluarga maupun yang masih
lajang (single), antar kewarganegaraan
tertentu dengan kewarganegaraan yang
lain, deteni dengan keyakinan/kepercayaan
tertentu dengan yang lain. Adapun
dalam proses pembauran antar deteni,
memasyarakatkan antar deteni agar tercipta
suatu jalinan hubungan antar manusia yang
rukun, akan lebih tepat jika para pegawai/
petugas di masing-masing Rudenim berkreasi
mencari solusi terkait para deteni yang
dihadapi/dilayani. Tiap-tiap Rudenim pasti
berbeda-beda tingkat kelebihan kapasitas
huniannya/daya tampung deteninya, begitu
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juga tingkat pertumbuhan penghuni/deteni
yang datang/masuk ke Rudenim sudah pasti
berbeda-beda. Namun tetap satu kata kunci
yaitu harus seragam/sama bagi seluruh deteni
yang ada, tidak boleh ada perbedaan.
Selanjutnya terkait tempat ibadah dan
ruang terbuka/lapangan olahraga, tempat
ibadah harus ada dengan standar sesuai
dengan kebiasaan yang mencerminkan
agama tersebut. Hal ini penting dikarenakan
faktor agama bisa menimbulkan rasa
senasib atau rasa persamaan antar deteni
yang seagama. Tempat ibadah juga bisa
menjadi tempat bagi para deteni berdoa
atau bermeditasi bagi yang ingin misalnya,
untuk menghilangkan kejenuhan/stres atau
meningkatkan keimanan. Begitu juga dengan
sarana prasarana seperti ruang terbuka atau
lapangan olahraga, hal ini penting dan harus
ada sebagai salah satu wadah hiburan bagi
deteni. Melalui berbagai aktivitas olah raga
misalnya, hal ini bisa menjadi aktivitas yang
menghibur dan mengisi kekosongan bagi
para deteni. Atau misalnya perlombaan game
menyanyi misalnya, bagi yang minat pasti
akan terdorong untuk mempertunjukkan
kebolehannya menyanyi di hadapan para
deteni lainnya baik secara langsung maupun
tidak langsung. Ini adalah salah satu dari
banyak hal lainnya yang dapat dilakukan
untuk mengurangi tingkat kejenuhan deteni,
dan lagi-lagi hal ini dapat terealisasikan jika
sarana prasarananya tersedia.
Selanjutnya terkait dengan sarana
prasarana lainnya seperti kamar mandi/
WC berikut tempat menjemur pakaian. Hal
ini cukup penting dan perlu diperhatikan
ketersediaannya, dikarenakan berkaitan
dengan kebersihan dan kesehatan deteni.
Kamar mandi harus satu paket dengan WC
menyesuaikan dengan aliran sumber air. Jika
memungkinkan posisinya berdekatan dengan
tempat jemur pakaian, agar penghuni dalam
menggunakan kamar mandi/wc bisa sekalian
atau mungkin secara tidak langsung terpancing
untuk mencuci pakaian/memandikan anak
kecil misalnya. Jika memungkinkan, satu
kamar mandi/wc untuk lima orang dengan
asumsi mereka bisa menentukan jadwal
bergantian hari misalnya (terjadwal) dalam
hal mencuci pakaian yang memakan waktu
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cukup lama sehingga secara tidak langsung
menimbulkan rasa tanggung jawab bersama
terhadap kamar mandi/wc tersebut. Seperti
yang sudah diutarakan sebelumnya dalam
hal penyediaan air bersih misalnya, harus
bisa dipastikan bahwa ketersediaan air bersih
tersebut memang benar-benar tersedia dan
cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh
penghuni berikut petugas yang ada di
lingkungan Rudenim tersebut. Jangan sampai
terjadi misalnya seperti air hanya ada di lantai
dasar / satu bangunan, dikarenakan kucuran
air tidak bisa mancapai lantai di atasnya / dua.
Sistem pembuangan limbah/air kotor juga
perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan
genangan.
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Abstrak
Tantangan dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI.1917.OT.02.01 Tahun 2013 tentang Standar
Operasional Prosedur (SOP) Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dihadapkan akan upaya pencegahan konflik
antar deteni. Pencegahan konflik kekerasan ini juga menyangkut kewajiban Pemerintah Indonesia melalui
Ditjen Imigrasi menerapkan norma standar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam SOP di Rudenim. Penelitian
ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, berbentuk penelitian tindakan dengan teknik
penarikan sampel secara purposive sampling, yaitu informan petugas Rudenim Jakarta yang bertugas pada
tahap pendetesian dan pelayanan deteni serta keterwakilan deteni sebesar 10% dari tiap kewarganegaraan,
teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara, dan kuesioner untuk deteni. Hasil penelitian
menyangkut tipologi konflik, faktor kesalahpahaman merupakan faktor utama terjadinya konflik. Selain itu,
faktor pendorong terjadinya konflik antar deteni adalah stres yang bisa diakibatkan tidak adanya kegiatan
yang sifatnya hiburan atau olahraga di luar Rudenim. Mengenai implementasi norma HAM, masih ditemui
kekurangan, seperti tidak adanya tenaga konseling kepada deteni. Salah satu upaya pencegahan konflik
dalam membangun sistem peringatan dini adalah petugas keamanan memanfaatkan deteni yang sudah lebih
dahulu berada di Rudenim untuk membantu petugas mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan yang
terjadi antar deteni. Saran yang bisa diberikan, antara lain, pengadaan tenaga psikolog yang mampu berbahasa asing, penyempurnaan SOP dengan menambahkan 21 variabel penelitian yang memuat norma standar
HAM, dan membuat peta potensi konflik.

Kata kunci : Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), norma
standar Hak Asasi Manusia (HAM), dan pencegahan konflik kekerasan.

Abstract
The challenges in the Regulation of Immigration Director General Number. IMI.1917.OT.02.01/2013
on Standard Operating Procedures (SOP) of Immigration Detention Centre (Rudenim) faced
at efforts to prevent conflict among detainees. The prevention of violence conflict concerned on
obligation of Indonesia Government through Immigration Directorate General to put standards
norm of human rights in immigration detention centres. This research used a descriptive-qualitative
method, it was an applied research by purposive sampling. The informen in this research were the
officers of immigration detention centre ,in Jakarta who charging in detaining and served detainees.
Representative of respondents was 10% of each citizenship. Data collecting by literature research,
interview and questionnaire with detainees. Its result was conflct-typology,misunderstanding was a
main factor of conflict. Besides, the trigger among detainees was stress or pressure that could be
caused by less entertainment or sport/work-out activity. The implementation of human rights norms
was still found deficiency such as the absence of counsellors for detainees. One of efforts to avert
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conflicts in making an early warning system was to engage detainees to help officers to communicate
problems that occured among them. Its suggestion were recruitment of psychologist who spoke
foreign languages fluently, improvement of SOP with adding 21 research variables contained human
right` norm standards and making a map of conflict`potency.
Keywords : Standard Operating Procedure (SOP), immigration detention centre (Rudenim), the
standard norms of human rights (HAM).

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Dalam Penjelasan Umum UndangUndang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian yang dimaksud Rumah Detensi
Imigrasi (selanjutnya disebut Rudenim) adalah
unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi
keimigrasian sebagai tempat penampungan
sementara bagi orang asing yang dikenai
tindakan administratif keimigrasian. Namun,
menurut data yang dirilis Ditjen Imigrasi di
awal tahun 2014, sebagian besar penghuni
Rudenim adalah imigran ilegal, yaitu orang
asing yang berada di Wilayah Indonesia
tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah
(Direktorat Jenderal Imigrasi. 2014).
Direktorat Jenderal Imigrasi telah
mempunyai Standar Operasional Prosedur
(SOP) Rudenim yang tertuang dalam Peraturan
Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.1917.
OT.02.01 Tahun 2013. SOP tersebut dibuat
dalam rangka memberikan kejelasan dan
keseragaman alur yang menjamin kepastian
dan kemudahan pemahaman bagi petugas
pelaksana pendetensian, pengisolasian dan
pendeportasian/pemulangan Deteni. Namun
SOP tersebut, implementasinya secara
kesisteman dalam sistem aplikasi penyidikan
dan penindakan keimigrasian.
Tantangan dalam implementasi SOP ini,
dihadapkan akan upaya pencegahan konflik
antar deteni. Peristiwa kekerasan diantara para
deteni, misalnya di Rudenim Medan pada bulan
April 2013 lalu, terjadi bentrokan antar warga
Myanmar yang menyebabkan delapan orang
tewas. Dugaan awal menyebutkan bentrokan
tersebut terjadi karena isu pelecehan seksual
terhadap tiga perempuan etnis Rohingnya
oleh warga Myanmar lainnya yang terjadi di
negaranya (Myanmar), tetapi pendapat lain
yang berkembang saat itu adalah karena
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faktor agama, hal ini diindikasikan berdasar
beberapa fakta yang mengarahkan kekerasan
tersebut sebagai akibat dari dendam etnis
Rohingnya atas peristiwa pembantaian
kaumnya di Myanmar.
Berdasarkan data Ditjen Imigrasi periode
31 Januari 2013, dari 13 Rudenim yang
tersebar di Indonesia terdapat beberapa
Rudenim yang over kapasitas, seperti
Rudenim Medan yang berkapasitas 120 orang
diisi oleh 214 imigran, Rudenim Pekanbaru
berkapasitas 80 orang diisi oleh 235 imigran,
Rudenim Denpasar berkapasitas 80 orang
diisi 93 imigran dan Rudenim Kupang yang
berkapasitas 90 orang diisi oleh 171 imigran.
Sementara itu, Rudenim juga dihadapkan
pada permasalahan deteni yang melarikan
diri dari penampungan. Pada bulan Mei
2013 sebanyak 25 deteni melarikan diri dari
Rudenim Medan, pada bulan September
2013 ada 10 orang deteni melarikan diri
dari Rudenim Makassar, dan menjelang
akhir tahun 2012, tujuh orang melarikan
diri dari Rudenim Surabaya. Permasalahan
ini menambah berat beban Ditjen Imigrasi
terutama Rudenim yang menangani langsung
para deteni.
Meskipun dihadapi dengan berbagai
persoalan yang terjadi di Rudenim,
Pemerintah Indonesia melalui Ditjen Imigrasi
berkewajiban menerapkan norma standar
Hak Asasi Manusia (HAM) di Rudenim.
Pelaksanaan kewajiban ini tidak terlepas dari
peran negara sebagai pemangku kewajiban
(duty bearer) untuk menghormati, melindungi,
dan memenuhi HAM, termasuk terhadap
orang asing yang berada di wilayah Indonesia
dan melanggar ketentuan keimigrasian.
Norma standar HAM yang diterapkan di
Rudenim didasarkan pada instrumen HAM
internasional bersumber pada perjanjian
internasional. Berbagai instrumen HAM berisi
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kewajiban HAM internasional yang relevan
dengan bagaimana orang diperlakukan dalam
Rudenim. Kewajiban ini tercantum dalam
berbagai perjanjian internasional dimana
Pemerintah Indonesia telah maupun belum
meratifikasinya, yaitu:
1.

Kovenan Internasional tentang Hak-hak
Sipil dan Politik.

2.

Konvensi Menentang Penyiksaan dan
Perlakuan atau Penghukuman Lain
yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau
Merendahkan Martabat Manusia.

3.

Konvensi tentang Hak-hak Anak.

4.

Konvensi tentang Status Pengungsi
dan Protokol tentang Status Pengungsi,
dimana Indonesia belum meratifikasi.

Menyangkut hal di atas, dinilai penting
untuk dilakukan penelitian implementasi
norma standar di Rumah Detensi Imigrasi
(Rudenim) dalam upaya pencegahan konflik
antar deteni dengan mengambil sampel di
Rudenim Jakarta.

pada pemahaman mengenai masalahmasalah di dalam Rudenim berdasarkan
kondisi realitas atau natural setting yang
holistis, kompleks, dan rinci.
2.

Sifat penelitian ini adalah penelitian
deskriptif. Tujuannya adalah untuk
mendeskripsikan fenomena, seperti
potensi konflik dan standar HAM di
Rudenim,
baik itu fenomena yang
alamiah ataupun buatan manusia
sendiri. Jadi fenomena itu bisa berupa
aktivitas, bentuk, karakteristik, hubungan,
perubahan perbedaan dan kesamaan
antara fenomena yang satu dengan yang
lainnya.
3.

Bagaimana tipologi konflik antar deteni
yang terjadi dalam Rudenim Jakarta?

2.

Bagaimana implementasi norma standar
HAM di Rudenim Jakarta?

3.

Bagaimana upaya pencegahan konflik
yang terjadi antar deteni?

Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah, pertama,
menemukan tipologi konflik antar deteni yang
terjadi dalam Rudenim; kedua, mengetahui
implementasi norma standar HAM di
Rudenim; ketiga, memberikan rekomendasi
dalam upaya pencegahan konflik yang terjadi
antar deteni.
Metodologi Penelitian
1.

Pendekatan
Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif.
Penelitian
kualitatif
ini
merupakan penelitian yang menekankan

1

Bentuk
Penelitian ini merupakan penelitian
tindakan. Tujuan penelitian tindakan
adalah
untuk
mengembangkan
kemampuan dan pendekatan baru
serta untuk menghasilkan pemecahan
masalah yang bisa diterapkan secara
langsung dalam upaya pemajuan dan
perlindungan hak asasi manusia atau
penerapan dalam bentuk lain¹.

Rumusan Masalah
1.

Sifat

4.

Teknik Penarikan Sampel
Teknik penarikan secara purposive
sampling, yaitu teknik penentuan
sampel dengan memilih informan yang
berwenang atau kompeten terutama
menyangkut petugas Rudenim yang
bertugas melaksanakan pendentesian
dan pelayanan deteni, dan kuesioner yang
dibagikan deteni per-kewarganegaraan
sebesar 10%, yaitu sebanyak 18 deteni
dari sembilan kewarganegaraan yang
terdiri dari: satu orang Nigeria, empat
orang Afghanistan, empat orang Iran,
satu orang Irak, satu orang Palestina,
dua orang Pakistan, satu orang Somalia,
satu orang Sudan, satu orang Myanmar,
dan dua orang Srilanka.

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, 2009, hlm. 18
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5.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik
pengumpulan
data
yang
digunakan menggunakan studi dokumen
dan penelitian lapangan (field research).
Untuk studi dokumen dilakukan dengan
cara mengkaji peraturan perundangundangan dan litelatur-litelatur terkait
dengan
permasalahan
penelitian.
Sedangkan field research dilakukan
dengan melakukan observasi dan
wawancara
mendalam
dengan
berpedoman pada pedoman wawancara
serta kuesioner yang diberikan kepada
deteni.

6.

Teknik Analisa Data
Teknik analisa data secara induktif,
yaitu menganalisis hasil temuan tentang
konflik yang terjadi antar deteni yang
sifatnya khusus, dikaitkan dengan
implementasi norma standar HAM yang
sifatnya universal (umum), selanjutnya
ditarik kesimpulan.
Data yang dikumpulkan adalah berupa
informasi dan data mengenai tipologi
konflik antar deteni dan implementasi
norma standar HAM di Rudenim. Semua
informasi dan data yang dikumpulkan
akan menjadi kunci terhadap apa yang
diteliti².

PEMBAHASAN
Pengertian Deteni
Deteni berdasarkan Pasal 1 ayat (35)
Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011
diartikan sebagai orang asing penghuni
Rudenim atau Ruang Detensi Imigrasi
(penampungan orang asing yang berada
di Direktorat Jenderal Imigrasi) yang telah
mendapatkan keputusan pendetensian dari
pejabat imigrasi. Ada dua kategori orang
asing yang ditempatkan di Rudenim. Pertama,
imigran ilegal, yaitu adalah orang asing
yang masuk ke dan atau berada di wilayah
Indonesia tidak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan [dalam Pasal 1 Ayat
2
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(1) Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi
Nomor IMI-1489.UM.05 Tahun 2010 Tentang
Penanganan Imigran Ilegal]. Imigran ilegal ini
biasanya berasal dari negara-negara yang
sedang mengalami konflik dan bermaksud
untuk mencari suaka ataupun mencari status
pengungsi ke negara ketiga dengan melalui
Indonesia sebagai negara transit namun
ketika tiba di Indonesia tertangkap oleh
petugas Imigrasi karena tidak dilengkapi oleh
dokumen keimigrasian yang lengkap.
Kedua, immigratoir yaitu orang asing yang
memasuki wilayah Indonesia yang secara
reguler adalah resmi (dengan cara yang
resmi), tetapi sesungguhnya menggunakan
dokumen yang dipalsukan atau menggunakan
dokumen resmi milik seseorang yang bukan
haknya, atau dengan menggunakan dokumen
resmi dengan tujuan yang ilegal atau orang
asing yang tetap tinggal di Indonesia setelah
habis masa berlakunya status resmi sebagai
imigran resmi.
Norma Standar Hak Asasi Manusia
Norma menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia diartikan sebagai aturan atau
ketentuan yang mengikat warga kelompok
dalam masyarakat dan dapat digunakan
sebagai panduan tatanan dan pengendali
tingkah laku yang sesuai dan diterima oleh
masyarakat. Fungsi norma adalah untuk
mewujudkan keteraturan dalam hidup
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Sedangkan standar menurut Kamus besar
bahasa Indonesia adalah ukuran tertentu
yang dipakai sebagai patokan. Dari kedua
pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa
norma standar adalah aturan yang berisikan
indikator-indikator tertentu yang digunakan
sebagai patokan dan bersifat mengikat warga
kelompok dalam masyarakat dan digunakan
sebagai panduan tatanan dan pengendali
tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima
oleh masyarakat. Dalam konteks HAM,
belum ada instrumen HAM internasional
yang mengatur secara khusus tentang SOP
penanganan orang asing yang ditempatkan di
Rudenim dan dapat dijadikan norma standar
Rudenim. Namun Majelis Umum Perserikatan

Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2010.hlm 11
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Bangsa-Bangsa pada tanggal 9 Desember
Tahun 1988 pada Sidang Pleneo ke-76 telah
menerbitkan Kumpulan Prinsip Perlindungan
Bagi Semua Orang yang Mengalami
Penahanan atau Pemenjaraan Dalam Bentuk
Apapun yang tertuang dalam Resolusi 43/173.
Ada 39 prinsip yang diatur di dalam resolusi
tersebut. Dari 39 prinsip tersebut, ada 20
prinsip HAM yang relevan dalam penanganan
orang yang ditahan, antara lain adalah Prinsip
10, yaitu prinsip harus diberitahu alasan
penangkapannya pada saat ditangkap dan
harus segera diberitahu tentang tuduhan apa
yang ditimpakan kepadanya;Prinsip 13, yaitu
Prinsip diberi informasi mengenai penjelasan
tentang haknya dan bagaimana memperoleh
hak tersebut oleh aparat yang bertanggung
jawab atas penangkapan, penahanan atau
pemenjaraan; dan Prinsip 16, yaitu prinsip
mendapat informasi dalam bahasa yang
ia mengerti atau mendapat penerjemah
sehubungan dengan prosedur legal yang
mengikuti penangkapannya.
Direktorat Jenderal Imigrasi pada tahun
2013 telah menetapkan dan memberlakukan
Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor
IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 tentang
Standar
Operasional
Prosedur(SOP)
Rudenim.Ada
enam
prosedur
(atau
tahapan) dalam peraturan ini, yaitu: Tahap
Pendetensian; Pelayanan Deteni; Penjatuhan
Sanksi Pelanggaran Tata Tertib; Pemindahan
Deteni; Penanganan kelahiran, kematian,
pelanggaran, mogok makan, pemeriksaan,
kesehatan dan melarikan diri; dan Tahap
Pemulangan dan deportasi
Terkait dengan Implementasi Norma
Standar Rudenim dalam upaya Pencegahan
Konflik antar Deteni, maka penelitian
difokuskan pada tahapan pendetensian;
dan pelayanan deteni, karena pada kedua

tahapan ini lebih berpotensi menimbulkan
terjadinya konflik antar deteni dibandingkan
pada tahapan lainnya.
Tahapan pendetensian terdiri dari
penerimaan; dan registrasi, yaitu penerimaan
calon deteni dari Direktorat Jenderal Imigrasi
dan kantor imigrasi, pemindahan deteni
ke rudenim, perawatan, danpengamanan.
Sedangkan pada Tahapan Pelayanan Deteni,
terdiri dari persedian air bersih;penyediaan
kebutuhan makanan dan minuman, Kesehatan
dankebersihan,
Ibadah,
kunjungan,
danpenyegaran/hiburan.
Selain itu, dilihat dari perspektif teori
konflik, perlu diupayakan pencegahan konflik
yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk mencegah terjadinya konflik dengan
peningkatan kapasitas kelembagaan dan
sistem peringatan dini (Pasal 1 Butir 3
Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang
Penanganan
Konflik
Sosial). Adapun
pencegahan konflik dapat dilakukan dengan
upaya pertama, memelihara kondisi damai
dalam masyarakat; kedua, mengembangkan
sistem penyelesaian secara damai; ketiga,
meredam potensi konflik; dan keempat,
membangun sistem peringatan dini.
Variabel penelitian ini mengadopsi norma
standar HAM dan juga pembatasan fokus
penelitian dengan melihat SOP Rudenim
yang telah dikeluarkan oleh Direktorat
Jenderal Imigrasi, yaitu dapat diidentifikasi 21
komponen dari beberapa hak, baik hak-hak
sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial,
dan budaya yang perlu diimplementasikan
dalam rangka melindungi dan memenuhi
HAM deteni. Adapun penjabarannya dalam
Tabel Adobsi Norma Standar HAM dan SOP
Rudenim ke dalam Variabel Penelitian.
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Tabel 1
Adopsi Norma Standar HAM dan SOP Rudenim ke dalam Variabel Penelitian
No.
1.

Prosedur
Pendetensian
Penerimaan

Norma/Standar HAM
Internasional
ICCPR Pasal 10, 13.
Prinsip 2, 4, 11, 13.

Nasional

UUD 1945 Pasal 28 Dilakukan oleh pejabat yang berwenang
G ayat (1) dan (2)
dan berdasarkan pada peraturan yang
UU No. 39 Th. 1999 berlaku.
Pasal 34

Registrasi

Prinsip 10, 12, 14

Perawatan

Prinsip 31

Variabel Penelitian

Setiap deteni harus diperlakukan secara
manusiawi.

Pemberitahuan alasan penempatan,
pencatatan dan pemberitahuan dalam
bahasa yang dimengerti.
UUD 1945 Pasal 28 Memperhatikan kebutuhan fisik dan
H ayat (1)
psikis bagi deteni.
Memperhatikan
deteni
yang
berkebutuhan
khusus
(anak-anak,
perempuan, cacat dan lansia).

Penempatan

Prinsip 1, 4, 8, 14, 16 Peraturan
Dirjen
Imigrasi No. F-1002.
PR.10 Tahun 2006
tentang Tata Cara
Pendetensian
Orang Asing.

Non diskriminasi dan perlakuan khusus.
Pemisahan penempatan, jika diperlukan,
atas dasar misalnya: status kebangsaan,
ras, dan agama.
Pemisahan berdasarkan jenis kelamin
dan satus keluarga.
Kapasitas orang per ruangan sesuai
dengan standar yang telah ditentukan.

Pengamanan

ICCPR Pasal 9 ayat UUD 1945 Pasal 28 Memberikan rasa aman, bebas dari
1
G ayat (1)
segala macam ancaman dan tindakan
Prinsip 3, 6.
UU No. 39 Th 1999 fisik dan psikis.
Psal 30
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No.
2.

Prosedur

Norma/Standar HAM
Internasional

Nasional

Variabel Penelitian

Pelayanan Deteni
Persediaan
air Pasal 12 ayat (1) UU No. 39 Th 1999 Akses air bersih.
bersih
ICESCR
Pasal 9 ayat (3)
P e n y e d i a a n Pasal 11 ayat ayat UU No. 39 Th 1999 Ketersedian makanan dan minuman
makanan
dan (1)
Pasal 9 ayat (3), yang cukup.
minuman
Pasal 11
Kesehatan
Kebersihan

dan Pasal 12 ayat (1) UUD 1945 Pasal 28 Akses
mendapatkan
ICESCR
H ayat (1)
kesehatan.

pelayanan

Prinsip 22, 24, 26

UU No. 39 Th 1999 Kebersihan ruangan pendetensian.
Standard Minimum Pasal 9 ayat (3)
Rules
For
The
Treatment
of
Prisoners: 24
Ibadah

Pasal 18 ICCPR

Pasal 28 E ayat (1) Ketersediaan ruang beribadah.
Kebebasan menjalankan ibadah.

Kunjungan

Prinsip 19, 29

UUD 1945 Pasal Kesempatan
28 F
kunjungan.

untuk

menerima

Ketersediaan tempat kunjungan.
Kebebasan melakukan komunikasi pada
saat kunjungan.
Penyegaran/
hiburan

Pasal 12 ayat (1)
ICESCR

Tipologi Konflik
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
tipologi adalah penyelidikan dengan cara
pengelompokkan sesuatu menurut model
atau bentuk-bentuk khasnya (Departemen
Pendidikan Nasional, 2005). Dalam teori
konflik terdapat beberapa bentuk konflik dan
tertuju pada permasalahan konflik, seperti
yang dikemukakan oleh para ilmuwan barat,
masalah konflik tidak mengenal demokratisasi
maupun diktatorisasi dan bersifat universal.
Menurut teori Fisher, Pola konflik dibagi
ke dalam tiga bentuk, yaitu (Fisher,1964):
a.

Konflik laten yaitu konflik yang sifatnya
tersembunyi
dan
perlu
diangkat
kepermukaan sehingga dapat ditangani
secara efektif.

b.

Konflik manifest atau terbuka yaitu konflik
yang berakar dalam dan sangat nyata,
dan memerlukan bebagai tindakan untuk

Ketersediaan sarana hiburan.
Kesempatan mendapat dan melakukan
kegiatan yang bersifat hiburan.

mengatasi akar penyebab dan berbagai
macam efeknya.
C.

Sedangkan konflik permukaan memiliki
akar yang dangkal atau tidak berakar dan
muncul hanya karena kesalahpahaman
mengenai sesuatu yang dapat diatasi
dengan menggunakan komunikasi.

Tipologi Konflik antar Deteni
Menurut pandangan petugas Rudenim
Jakarta tipologi konflik disebabkan faktor
kesalahpahaman, strata sosial, pendidikan,
budaya/adat istiadat, dan kewarganegaraan.
Dari keempat faktor tersebut, faktor
kesalahpahaman merupakan faktor utama
terjadinya konflik. Pendapat Simon Fisher
mengenai penyebab konflik dapat terjadi
dengan memakai teori hubungan masyarakat
(Simon Fisher. 2011), maka ada kesamaan
kesalahpahaman dengan ketidakpercayaan
antar deteni. Permasalahan ini dapat diatasi
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melalui komunikasi yang baik antar deteni
dan deteni dengan petugas.
Menurut perspektif petugas, solusi
untuk mencegah faktor kesalahpahamanini
dapat dilakukan dengan pemisahan sel/
kamar, baik didasarkan status immigratoir
dan imigran ilegal maupun pemisahan atas
dasar kewarganegaraan. Jika dipahami
pencegahan konflik melalui pemisahan sel
versi petugas dengan segi terjadinya konflik
menurut pendapat Abu Ahmadi (Abu Ahmadi,
1975, h. 93) , maka cara pemisahan sel yang
dilakukan petugas sesuai dengan bentuk
corporate conflict, yaitu konflik yang terjadi
antar kelompok dengan kelompok dalam
satu masyarakat atau dari dua masyarakat.
Namun, pengelompokan deteni atas dasar
tersebut tidak bisa sepenuhnya menjamin
tidak terjadi konflik, karena konflik juga
bisa terjadi antar individu, seperti pendapat
Ahmadidalam Personal Conflict.

Dalam hal pengalaman/perasaan yang
dialami deteni, menurut hasil kuesioner
mengenai faktor pendorong terjadinya konflik
antar deteni, sebagian besar deteni merasa
stres sebagai pemicunya. Faktor stres ini
bisa diakibatkan, antara lain, pertama, masa
lamanya penempatan, Rudenim Jakarta
menerapkan
sistem
maximumsecurity.
Deteni tidak boleh ke luar Rudenim (kecuali
ibu dan anak berekreasi untuk berbelanja),
artinya tidak ada kegiatan ke luar yang
sifatnya penyegaran untuk meminimalkan
kejenuhan. Kedua, harapan deteni mengenai
informasi kepastian waktu tentang penetapan
status pengungsimembuat deteni lebih stabil
mentalnya dibandingkan dengan tidak adanya
kepastian informasi kepastian penetapan
status pengungsi. Tipologi konflik yang ada di
Rudenim Jakarta sebagaimana disebutkan di
atas dapat dilihat pada Tabel Tipologi Konflik
di Rudenim Jakarta.
Tabel 2

Tipologi Konflik di Rudenim Jakarta
Potensi konflik di
Rudenim Jakarta
Potensi konflik antar
deteni yang berbeda
kewarganegaraan
Potensi konflik akibat
tekanan psikis yang
dikarenakan kurangnya
kesempatan rekreasi

Penyebab
Kesalahpahaman akibat perbedaan
budaya dan ketidakcocokan dalam caracara berkomunikasi
Tidak terpenuhinya kebutuhan rekreasi
karena pembatasan kebijakan untuk
memberikan kesempatan rekreasi hanya
kepada deteni perempuan dan anak

Implementasi Norma Standar HAM di
Rumah Detensi Imigrasi Jakarta
Pada saat pendetensian pemeriksaan
kesehatan dilakukan secara umum dan
penempatan bagi deteni sudah dilakukan
dengan baik melalui bahasa yang dapat
dimengerti oleh deteni. Namun, pada tahap
perawatan, sebagian besar deteni merasa/
menganggap petugas kurang memperhatikan
kebutuhan psikis, ini menandakan deteni
membutuhkan penyegaran untuk mengurangi
kejenuhan di luar Rudenim.
Pada tahap penempatan, berdasarkan
observasi blok terlihat over capacity dan
kumuh karena deteni kurang menjaga
kebersihan. Pemisahan kamar/sel deteni

78

Bentuk

Aktor

Ketidakpercayaan atau Antar deteni
saling curiga antar
deteni
Ketidakpuasan deteni Deteni dengan
kepada petugas
petugas.
Rudenim.

berdasarkan
kewarganegaraan
terlihat
kurang maksimal karena masih ditemukan di
dalam blok lebih dari satu kewarganegaraan.
Dalam tahap pengamanan, kurangnya
pendekatan persuasif yang dilakukan petugas
dikarenakan
keterbatasan
penguasaan
bahasa inggris, sehingga pendekatan yang
dilakukan dominan untuk menjaga keamanan.
Sedangan komunikasi yang bersifat bimbingan
konseling untuk membuka kesadaran dan
pemahaman bersama deteni dalam suasana
kekeluargaan kurang dilakukan.
Pada tahap pelayanan, deteni merasa
masih terdapat hambatan, seperti persediaan
air bersih masih kurang; dan listrik sering
padam. Hal ini didasarkan atas keterangan
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yang menjawab tidak terdapat air bersih, dapat
diartikan, pertama, penyediaan air bersih ada,
tetapi penggunaannya harus hemat, karena
mungkin ada deteni yang belum terbiasa
dengan pola hidup hemat dalam penggunaan
air; kedua, persediaan air kurang sehingga
diperlukan penambahan volume pengiriman
air. Petugas mengharapkan deteni bisa
melakukan penghematan penggunaan air
untuk mengurangi hambatan tersebut.
Persediaan makanan masih kurang jika
dilihat dari kebutuhan akan jenis, kualitas,
dan menu yang disesuaikan dengan selera/
kebiasaan deteni. Di Rudenim Jakarta
mengenai ketersediaan makanan telah
dipenuhi melalui pihak ketiga. Menurut
deteni hal lain yang dirasa masih kurang
adalah tidak ada penyegaran/hiburan di
luar Rudenim. Hal ini dikarenakan Rudenim
Jakarta menerapkan sistem maximum
security yang berbeda dengan Rudenim lain,
seperti Rudenim Surabaya yang menerapkan
minimum security, dan Rudenim Pekanbaru
dengan
pengamanan
social
security.
Berdasarkan keterangan petugas yang
mendapat kesempatan mengikuti kegiatan
hiburan (berbelanja) di luar Rudenim hanya
deteni perempuan dan anak-anak. Sedangkan
deteni laki-laki tidak diperbolehkan mengikuti
kegiatan hiburan di luar Rudenim karena
dikuatirkan melarikan diri. Hal ini masih perlu

mendapat perhatian dari pihak Rudenim untuk
memberikan kesempatan bagi deteni lakilaki, sebab penyegaran bisa meminimalkan
tingkat kejenuhan/stres selama berada dalam
Rudenim. Faktor stres bisa memicu terjadinya
konflik, baik antar deteni maupun deteni
dengan petugas. Penyebab stres yang lain
disebabkan karena proses penetapan status
pengungsi yang tidak pasti waktunya.
Selanjutnya, ukuran standar pemenuhan
hak-hak deteni yang digunakan dalam
penelitian ini adalah: ketersediaan, yaitu
dapat diartikan sebagai ketersediaan fasilitas
yang berupa sarana dan prasarana yang terkait
dengan tahapan di dalam pendetensian dan
pelayanan deteni di Rudenim; keteraksesan,
yaitu diartikan fasilitas berupa sarana dan
prasarana itu dapat diakses setiap orang
tanpa diskriminasi, baik keteraksesan fisik
secara ekonomi maupun akses informasi;
keberterimaan,yaitu diartikan bahwa fasilitas
sarana dan prasarana di Rudenim dapat
diterima secara budaya dan menghormati
etika dan peka terhadap gender; dan
kebersesuaian, yaitu diartikan bahwa
sarana dan prasarana yang ada di Rudenim
secara alamiah haruslah berkualitas baik.
Selengkapnya dijabarkan dalam Tabel
Implementasi Norma Standar HAM pada
Tahap Pendentensian dan Pelayanan Deteni
di Rudenim Jakarta.
Tabel 3

Implementasi Norma standar HAM pada
Tahap Pendetensian dan Pelayanan Deteni di Rudenim Jakarta
Tahapan
Penerimaan di
Rudenim

Variabel
Dilakukan oleh petugas
yang berwenangdansecara manusiawi

Ketersediaan

Akses

Terdapat petugas kesehatan untuk memeriksa
kesehatan deteni yang
sifatnya umum. Rudenim
bisa menolak penerimaan
deteni, karena kasus
serius, seperti kasus
Lansia yang sudah pikun
buang air kecil dan besar
di tempat.

Deteni bisa bertemu
dan �������������
dicek kesehatan secara langsung
oleh petugas ����
kesehatan.

Penerimaan

Kesesuaian

Dilakukan seKualitas pelayancara manusiawi an baik.
dan memperhatikan HAM dan
gender
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Sebagian besar
deteni mengakui
bahwa mereka
diberikan informasi
alasan penempatan
dan pencatatan
dengan bahasa
yang dimengerti,
sebagian kecil
kebalikannya.
Peralatan untuk makan,
Deteni bisa mendaminum, dan tempat kursus patkan kebutuhan
Bahasa Inggris. Tidak
fisik tetapi tidak
tersedianya tenaga SDM pada kebutuhan
di bidang bimbingan kon- psikis.
seling/psikolog.

Registrasi

Memberikan informasi tentang hak dan
kewajiban dan larangan
deteni

Petugas memberitahukan
informasi tersebut di selasela pengambilan foto dan
sidik jari

Perawatan

Mempersiapkan kebutuhan makan, minum,
peralatan tidur, mandi,
cuci dan perlengkapan
ibadah

Penempatan

Non diskriminasi dan
perlakuan khusus

Tidak ada deteni yang
diperlakukan khusus

Deteni merasa
Etika petugas
petugas tidak mem- yang diterima
bedakan perlakuan oleh deteni

Pemisahan penempatan berdasarkan status
kebangsaan, ras dan
agama

Sel deteni dikelompokkan
berdasarkan kebangsaan,
ras, dan agama. Namun,
sebagian besar deteni
menyatakan tidak ada
pemisahan, karena kelebihan kapasitas yang tidak
sebanding dengan jumlah
dan luas sel.

Deteni ditempatkan
berdasarkan kebangsaan, ras dan
agama(diusahakan
bila sel/tempat
memungkinkan).

Pemisahan berdasarkan
jenis kelamin dan keluarga
Kapasitas orang per ruangan sesuai dengan
standar yang telah ditentukan

Terdapat blok di lantai
dua, khusus keluarga dan
perempuan.
Ketersediaan
sel/kamar
lebih sedikit jika dibandingkan jumlah deteni

Blok keluarga dan
perempuan cukup
nyaman/luas.
Deteni ditempatkan
di sel/kamar dalam
kondisi melebihi kapasitas

Pengamanan

Petugas membuat jadwal Tersedia petugas penga- Deteni dapat menkeluar bagi deteni untuk manan, tetapi jumlah- ghubungi petugas
keperluan tertentu.
nya tidak sesuai standar untuk keperluan terpengamanan
tentu.

Persediaan air
bersih

Kuantitas dan kualitas
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Pembelian air bersih dari
luar (truk tangki) dikirim
sebanyak tiga kali seminggu.

Deteni mendapatkan akses air bersih

Dilakukan
sesuai dengan
peraturan
perundangundangan

Masih ada deteni
yang kurang/tidak
mengerti karena
keterbatasan bahasa

Tidak ada perbedaan semua
mendapatkan

Secara umum
pemenuhan kebutuhan fisik baik,
tetapi kurang dalam pemenuhan
kebutuhan psikis

Ruangan blok
yang sempit
bila dibandingkan jumlah
deteni serta
tidak ada halaman yang cukup luas/layak,
baik di depan
blok maupun
dalam Rudenim
secara keseluruhan.
Sesuai dengan
standar/kenyamanan deteni.
Deteni kurang
merasa
nyaman
dengan
ruangan pendetensian
Deteni merasa
aman dan nyaman di Rudenim
dan tidak ada
komplain dari
deteni berkenaan perilaku
kasar petugas.
Persediaan air
bersih sudah
cukup, namun
harus dilakukan
kebiasaan (budaya) hemat/
tidak boros
dalam penggunaan air.

Blok kurang
nyaman karena
dihuni melebihi
kapasitasnya
Kelebihan kapasitas dan kurang
ada tempat
lapang/lega untuk
lalu-lalang deteni.

Secara
umum
berkualitas baik.
Kualitas layanan
kurang memenuhi
standar

Kualitas pengamanan baik

Tidak ada komplain, kualitas air
baik.
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Penyediaan maka- Kualitas dan kuantitas Makanan dan minuman
nan dan minuman
makanan
disediakan oleh pihak
Rudenim dan IOM. Pengelolaan makanan siap
saji oleh pihak ketiga (rekanan IOM)

Imigran
ilegal
mendapatkan
minum 3 liter per-hari
dalam bentuk kemasan botol, bagi
immigratoir air minum disediakan dalam bentuk kemasan
galon. Imigran ilegal
mendapat tambahan makanan dari
IOM, sedangkan immigratoir tidak.

Makanan yang
tersedia kurang
mencukupi kebutuhan, kualitas, dan kuantitas deteni.

Kesehatan dan ke- Pelayanan
kesehatan Tersedia dokter umum,
bersihan
baik yang meliputi pisik dokter gigi, perawat, dan
maupun psikis
dokter dari IOM. Namun,
tenaga perawat diperbantukan untuk tenaga pengamanan, dan tidak tersedia
tenaga kesehatan psikis.

Ada
perbedaan
akses
pelayanan
kesehatan: immigratoir hanya mendapatkan pelayanan
kesehatan dari dokter umum Rudenim,
sedangkan imigran
ilegal bisa mendapatkan pelayanan
kesehatan dari dokter umum Rudenim
dan dokter yang
dibiayai oleh IOM
yang didatangkan
dari luar.
Deteni dapat
menjalankan ibadah
dengan bebas.

Pelayanan kes- Kualitas pelayanehatan sesuai an
kesehatan
dengan kebutu- baik
han deteni.

Ibadah

Ketersediaan ruang
ibadah dan kebebasan
menjalankan ibadah

Tidak terdapat tempat
ibadah khusus, seperti
Masjid dan Gereja, tetapi
deteni dapat menjalankan
ibadah di tempat lain.

Kunjungan

Kesempatan menerima
kunjungan

Deteni diberikan kesempatan menerima kunjungan.
Tersedia tempat kunjungan

Ketersediaan tempat
kunjungan

Kebebasan melakukan
komunikasi pada saat
kunjungan

Hiburan

Ketersediaan sarana
hiburan

Deteni mempunyai
kesempatan menerima kunjungan
Semua deteni bisa
mengakses tempat
kunjungan tanpa
diskriminasi
Petugas memberikan
Deteni merasa
kebebasan deteni melaku- bebas melakukan
kan komunikasi pada saat komunikasi pada
kunjungan
saat menerima
kunjungan

Terdapat beberapa sarana
olahraga seperti sepak
bola, pingpong, karambol,
catur. Namun hiburan dan
olah-raga di luar Rudenim
tidak ada.

Sarana hiburan dan
olah-raga kurang
cukup, karena keterbatasan tempat

Kurang memenuhi standar
tempat ibadah,
tetapi deteni
memaklumi,
karena dapat
menjalankan
ibadah dengan
bebas
Deteni nyaman
menerima
kunjungan
Tempat ����
kunjungan sudah
memenuhi
standar HAM
Deteni dan
tamu kunjungan merasa
nyaman.

Dalam perspektif
deteni akan kebutuhan, kualitas,
dan
kuantitas
makanan kurang
tercukupi.

Kualitas kurang
baik.

Kualitas baik.

Kualitas baik

Kualitas baik.

Sebagian
Kualitas dan
deteni tidak da- kuantitas kurang
pat menikmati
baik.
sarana hiburan
di dalam
Rudenim.
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Kesempatan memperoleh hiburan

Diberikan kesempatan
melakukan hiburan dan
olah-raga hanya di dalam
Rudenim, tetapi tidak
boleh di luar Rudenim.

Upaya Pencegahan Konflik Yang Terjadi
Antar Deteni
Dalam pemahaman petugas, salah
satu penyebab konflik yang paling utama
adalah faktor kesalahpahaman. Upaya
pencegahan konflik yang dilakukan petugas
untuk mengurangi kesalahpahaman, yaitu
dengan cara, pertama, dilakukan pemisahan
sel/kamar berdasarkan status deteni,
bagi deteni yang berstatus imigran ilegal
penempatannya di blok A dan deteni yang
berstatus immigratoir penempatannya di blok
B, dan deteni yang telah berkeluarga serta
perempuan penempatannya di lantai dua.
Kedua, pemisahan deteni juga dilakukan
berdasarkan kewarganegaraan deteni, seperti
contoh penempatan sesama warga negara
Sudan dalam satu sel/kamar yang sama, dan
penempatan sesama Myanmar Budhis dalam
satu sel/kamar yang sama termasuk deteni
Rohingya penempatannya dalam satu sel/
kamar yang sama. Namun dengan adanya
pemisahan tersebut, bukan berarti tidak
ada konflik, konflik bisa terjadi walaupun
sesama warga negara ditempatkan dalam
satu sel/kamar yang sama, seperti deteni
sesama warga negara Nigeria, dan sesama
Afghanistan. Konflik ini bisa terjadi, karena
faktor lain, seperti pembatasan kebebasan,
rasa jenuh dan stres. Ketiga, Dalam hal
berkomunikasi petugas keamanan dibantu
deteni yang bisa berbahasa Inggris atau
Indonesia untuk menterjemahkan ke dalam
bahasa yang dimengerti deteni lainnya untuk
menyampaikan informasi petugas kepada
para deteni.
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Semua deteni
mendapatkan
kesempatan.

Hiburan dan
olah-raga secara psikologi
mengurangi
tingkat stres

Kualitas kesempatan di dalam
Rudenim secara
umum baik, tetapi
pengurangan
stres hiburan/
olah-raga di luar
Ridenim tidak
ada.

Apabila
terjadi
konflik,
petugas
melakukan pemanggilan terhadap para
deteni yang berkonflik termasuk bila ada
deteni yang dituakan atau yang disegani,
untuk menyelesaikan masalah. Jika ada
deteni yang tidak bisa diberikan pemahaman,
maka dilakukan pengisolasian maksimal 15
hari sesuai peraturan keimigrasian. untuk
mengantisipasi konflik agar tidak menjadi
besar.
Selain itu, dalam meredam konflik yang
terjadi, ketaatan deteni untuk menghentikan
konflik berbanding linier dengan struktur
hierarki pimpinan di dalam Rudenim, artinya
semakin tinggi jabatan semakin mampu
meredam
konflik,
contoh:
penjelasan
Kepala Rudenim lebih mampu meredam
konflik daripada penjelasan Kepala Seksi
Keamanan dan Ketertiban, penjelasan
Kepala Seksi Keamanan dan ketertiban
lebih mampu meredam konflik daripada
penjelasan Kepala Sub Seksi Keamanan,
dan seterusnya. Apabila konflik berkenaan
dengan pihak ketiga UNHCR, maka petugas
yang menangani konflik akan menghubungi
UNHCR disela-sela memberikan penjelasan
kepada deteni.
Selanjutnya upaya pencegahan konflik
di Rudenim Jakarta dihubungkan dengan
pencegahan konflik menurut Undang-Undang
RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan
Konflik Sosial (UU PKS) dapat dilihat pada
Tabel Pencegahan Konflik dalam UndangUndang Penanganan Konflik Sosial dengan
Upaya Pencegahan Konflik di Rudenim
Jakarta.
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Tabel 4
Pencegahan Konflik dalam Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial
dengan Upaya Pencegahan Konflik di Rudenim Jakarta
No.
1.
2.

3.
4.

Pencegahan
Konflik dalam UU
PKS
Memelihara kondisi damai dalam
Rudenim
Mengembangkan
sistem penyelesaian secara damai

Upaya Pencegahan Konflik di Rudenim Jakarta

Petugas melakukan pendekatan persuasif; tidak ada pembedaan atau meminimalkan perbedaan pelayanan kepada deteni; meredam konflik secara berjenjang dalam hierarki jabatan di Rudenim.
Dilakukan pemanggilan bagi pelaku penyebab konflik termasuk bila ada tokoh
deteni yang dituakan, petugas melakukan wawancara untuk menemukan akar
permasalahan, jika deteni tidak bisa diberitahu, maka dilakukan pengisolasian
maksimal 15 hari sesuai peraturan keimigrasian
Meredam potensi Secara konsisten deteni diperlakukan sama (non-discrimination).
konflik
Membangun
Petugas keamanan memanfaatkan deteni yang sudah lebih dahulu berada di
sistem peringatan Rudenim untuk membantu petugas mengkomunikasikan permasalahan-perdini
masalahan yang terjadi antar deteni.

Dalam upaya pencegahan konflik di
Rudenim dan amanah UU PKS dapat dibuat
sebuah peta permasalahan konflik dan pilihan
kebijakan atau upaya yang dapat dilakukan
untuk mencegah terjadinya konflik. Menurut
teori kebutuhan manusia yang merupakan
salah satu penyebab konflik (Simon
Fisher,dkk, h.8) proses identifikasi faktor
penyebab konflik sangat penting dilakukan
untuk kemudian dicarikan solusi untuk
mengatasinya. Sedangkan dalam UU PKS,
terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan
untuk pencegahan konflik, salah satunya
adalah membangun sistem peringatan dini
yang dapat dilakukan dengan melakukan
penelitian dan pemetaan wilayah konflik. Jika
dikaitkan dengan konteks Rudenim, upaya
pemetaan potensi konflik dapat dilakukan
dengan cara pemetaan faktor penyebab
konflik antar deteni melalui identifikasi
kebutuhan deteni yang tidak terpenuhi.
Oleh karenanya, proses identifikasi
dapat dituangkan dalam sebuah kegiatan
pemetaan (mapping), dimana pada kondisi
di Rudenim pemetaan potensi konflik dapat
berguna untuk (1) membantu pihak Rudenim
untuk mengidentifikasi potensi konflik yang
dapat muncul dari tidak terpenuhinya hakhak deteni; (2) merancang tentang pilihan
kebijakan yang dapat diambil oleh pihak
Rudenim untuk mengatasi permasalahan
yang muncul; serta (3) memberdayakan

pihak yang berkonflik untuk mengupayakan
usaha bersama dalam mengatasi konflik.
Fungsi pemetaan yang ketiga sangat penting
untuk membentuk mekanisme pencegahan
konflik yang berasal dari para deteni. Dengan
demikian, para deteni akan memahami tentang
permasalahan yang terjadi diantara mereka
dan mampu menyelesaikan permasalahan
yang muncul.

PENUTUP
Kesimpulan
Disadari bahwa permasalahan Rudenim
di seluruh Indonesia tidak bisa digeneralisasi,
namun demikian temuan penelitian di Rudenim
Jakarta ini dapat dijadikan pijakan atau acuan
untuk Rudenim di seluruh Indonesia yang
menyangkut tipologi konflik, implementasi
norma HAM di Rudenim, dan pencegahan
konflik yang terjadi antar deteni.
Mengenai tipologi konflik antar deteni
yang terjadi di Rudenim Jakarta, ditemukan
dua potensi konflik, yaitu potensi konflik antar
deteni yang berbeda kewarganegaraan,
dan potensi konflik akibat tekanan psikis
yang dikarenakan kurangnya kesempatan
rekreasi. Dari potensi konflik dilihat dalam
tiga pendekatan sudut pandang, yaitu
penyebab, bentuk dan aktor. Pendekatan
sudut pandang penyebab, konflik dapat terjadi
karena kesalahpahaman akibat perbedaan
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budaya dan ketidakcocokan dalam caracara berkomunikasi; dan tidak terpenuhinya
kebutuhan rekreasi karena pembatasan
kebijakan untuk memberikan kesempatan
rekreasi hanya kepada deteni perempuan dan
anak. Pendekatan dari sudut pandang bentuk,
konflik bisa berwujud ketidakpercayaan atau
saling curiga antar deteni; dan bisa berwujud
ketidakpuasan deteni kepada petugas
Rudenim. Dari sudut pandang aktor, konflik
di Rudenim dapat terjadi antar deteni yang
berbeda kewarganegaraan, dan deteni
dengan petugas.
Menyangkut
implementasi
norma
standar HAM di Rudenim Jakarta secara
umum pada tahapan pendetensian dan
pelayanan deteni telah dilaksanakan. Namun
ada beberapa hambatan yang bersumber
dari anggaran, sarana dan prasarana, dan
sumber daya manusia, seperti over capacity
tempat penampungan deteni, persediaan air
bersih masih kurang dan listrik sering padam,
keterbatasan petugas Rudenim dalam hal
penguasaan bahasa inggris atau bahasa
asing lainnya. Meskipun masih terdapat
kekurangan dalam implementasi norma
standar HAM Rudenim.
Kekurangan implementasi norma standar
HAM Rudenim tidak selalu menimbulkan
konflik, namun dapat mengakibatkan konflik.
Beberapa kekurangan implementasi norma
standar HAM di Rudenim yang berpotensi
menimbulkan konflik, seperti kurangnya
ketersediaan dan kesempatan memperoleh
hiburan/rekreasi di luar Rudenim (perbedaan
sistem pengamanan di Rudenim yaitu
maximum security dan minimum security/
social security), sehingga menimbulkan
tingkat kejenuhan/stres bagi deteni; dan
persediaan makanan masih kurang jika dilihat
dari kebutuhan akan jenis, kualitas, dan menu
yang disesuaikan dengan selera/kebiasaan
deteni.
Dalam halupaya pencegahan konflik yang
telah dilakukan oleh pihak Rudenim adalah,
pertama, memelihara kondisi damai dalam
Rudenim dilakukan, yaitu petugas melakukan
pendekatan persuasif; tidak ada pembedaan
atau meminimalkan perbedaan pelayanan
kepada deteni; dan meredam konflik secara
berjenjang dalam hierarki jabatan di Rudenim.
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Kedua, dilakukan pemanggilan bagi pelaku
penyebab konflik termasuk bila ada tokoh
deteni yang dituakan, petugas melakukan
wawancara
untuk
menemukan
akar
permasalahan, jika deteni tidak bisa diberitahu,
maka dilakukan pengisolasian maksimal 15
hari sesuai peraturan keimigrasian. Ketiga,
meredam potensi konflik, yaitu Secara
konsisten deteni diperlakukan sama (nondiscrimination). Keempat, membangun sistem
peringatan dini, yaitu petugas keamanan
memanfaatkan deteni yang sudah lebih
dahulu berada di Rudenim untuk membantu
petugas mengkomunikasikan permasalahanpermasalahan yang terjadi antar deteni.
Saran
Berdasarkan uraian di atas, dalam
rangka mengatasi keterbatasan sumber daya
manusia (SDM), maka Kementerian Hukum
dan HAM melalui Sekretaris Jenderal harus
menyusun kebijakan anggaran sesuai dengan
kebutuhan Rudenim, yaitu perlu menyusun
daftar kebutuhan pegawai sesuai dengan
kebutuhan Rudenim yang meliputi pegawai
yang mampu berbahasa Inggris atau bahasa
lainnya, dan psikolog atau pegawai yang
mampu memberikan konseling kepada deteni.
Selain itu, Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia perlu memberikan pelatihan
kepada pegawai Rudenim yang meliputi
materi HAM, kesiap-siagaan (Kesamaptaan)
dalam rangka menjaga keamanan dan
ketertiban Rudenim, dan manajemen konflik.
Dalam rangka mengatasi permasalahan
kelebihan kapasitas di Rudenim, maka
Kementerian Hukum dan HAM melalui
Sekretaris Jenderal harus menetapkan
kebijakan anggaran melalui beberapa
alternatif, yaitu penambahan jumlah Rudenim;
perluasan bangunan Rudenim yang telah
ada; penambahan jumlah community house
sehingga imigran ilegal yang sudah berstatus
pengungsi dapat dipindahkan ke luar
Rudenim.
Mengenai implementasi norma standar
HAM di Rudenim Jakarta, Direktorat
Jenderal Imigrasi perlu penyempurnaan
SOP pada tahapan pendetensian dan
pelayanan deteni dengan menambahkan
21 variabel penelitian yang memuat norma

Implementasi Norma Standar di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta……(Oksimana Darmawan)

standar HAM sehingga tidak ada perbedaan
kebijakan di setiap Rudenim. Selain itu,
dapat bekerjasama dengan Badan Penelitian
dan Pengembangan Hukum dan HAM untuk
melakukan sosialisasi/diseminasi/lokakarya
hasil penelitian “Implementasi Norma Standar
Rudenim dalam Rangka Pencegahan Konflik
Antar Deteni” ke setiap Rudenim. Kerjasama
juga bisa dilakukan dengan lembaga
swadaya masyarakat serta pihak lain (seperti
perguruan tinggi) untuk pemberdayaan deteni
khususnya bagi anak-anak.
Dalam hal pencegahan konflik antar
deteni, agar Rudenim membuat peta potensi
konflik, yaitu membuat peta potensi konflik
antar deteni, yang memuat: (1) identifikasi
faktor penyebab konflik; (2) upaya yang
dapat dilakukan oleh petugas Rudenim
untuk mengatasi faktor penyebab konflik;
dan (3) upaya yang dilakukan deteni untuk
mencegah dan menyelesaikan konflik.
Pemetaan ini dapat berfungsi sebagai sistem
peringatan dini (early warning system) dalam
rangka mendeteksi gangguan keamanan dan
ketertiban di Rudenim. Peta potensi konflik ini
perlu dibuat dalam sebuah Peraturan Direktur
Jenderal Imigrasi agar dapat diterapkan oleh
seluruh Rudenim.
Dalam hal pihak di luar Rudenim, untuk
United Nations High Commisioner for Refugee
(UNHCR), agar memberikan kepastian waktu
untuk penentuan status pengungsi; menambah
keterwakilan UNHCR di setiap daerah yang
terdapat Rudenim, untuk mempercepat proses
penentuan status pengungsi bagi deteni;
menambah jumlah tenaga pewawancara yang
menguasai keragaman bahasa sehingga
mempersingkat waktu wawancara penentuan
status pengungsi; menambah jumlah tenaga
verifikator pusat dalam rangka verifikasi di
negara asal deteni.
Selanjutnya, untuk pihak International
Organization for Migration (IOM) perlu
mengevaluasi pemberian makanan siap saji
yang dilakukan oleh pihak ketiga (rekanan
IOM) dan menyediakan tenaga konseling/
psikolog, pekerja sosial (social worker) di
Rudenim Jakarta.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi penyandang
skizofrenia, mengidentifikasi kendala pemenuhan hak atas kesehatan bagi penyandang skizofrenia
dan mengidentifikasi bentuk pelanggaran hak asasi manusia apa saja yang dihadapi penyandang
skizofrenia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan studi lapangan
dengan menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam. Hasil Penelitian menunjukkan
sudah ada peraturan daerah dalam melindungi penyandang skizofrenia berupa Peraturan Gubernur
Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanggulangan Pemasungan yang bertujuan untuk
meningkatkan edukasi tentang kesehatan jiwa, dan untuk penanganan gelandangan psikotik telah
mempunyai Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Pelayanan
kesehatan jiwa telah menggunakan penerapan pelayanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat
dengan menggunakan kader jiwa untuk turun ke lapangan mengidentifikasi penyandang skizofrenia
di wilayahnya.Kendala upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi penyandang skizofrenia kondisi
ini tidak lain karena pemerintah daerah juga minim perhatian terhadap isu kesehatan jiwa. Hal ini
salah satunya dibuktikan dengan hampir tidak tersedia anggaran khusus yang memadai tentang
kesehatan jiwa di pemerintah daerah. Masih diketemukan indikasi pelangggaran dan pembiaran
terhadap penyandang skizofrenia yang terlantar di panti-panti.Oleh karena itu, pemerintah harus
memberikan jaminan hak penyandang skizofrenia untuk terbebas dari perbuatan di luar kemanusiaan,
penyiksaan, dan hukuman kejam lainnya.
Kata Kunci: Pemenuhan, Hak Atas Kesehatan, Penyandang Skizofrenia

Abstract
This research was aimed to find out the fulfillment of right on health of people with schizophrenia ,
identified the obstacles and identified the types of human rights abuses faced by them. It used a
qualitative approach through literature and field studies by using observation method and in-depth
interviews .It showed that there had been local regulations in protecting people with schizophrenia
in the form of the gubernatorial regulation number 81/2014 on guidelines of Curb Countermeasures
purposed to improve education on mental health. To handle psychotic homeless, it was a regional
regulation number 1/2014 on Handling Homeless and Beggars. Mental health services had used the
implementation of community-based services by using men/women to go down to the field to identify
people with schizophrenia in its territory. Obstacle in fulfilling on health`s rights of them because
the local government had not pay attention much to this issues, yet. It was proved by allocating a
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low bugdet or certain fund for sanity. It still found indication of infraction by neglecting them live in
nursing homes. Therefore, government had to guarantee of their rights to feel free of tortures, and
other inhumane acts.
Keyword: fulfillment on health`s rights, people with schizophrenia

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Berdasarkan data Riset Kesehatan
Dasar (Riskesdas)Kementerian Kesehatan
tahun 2013 menunjukkan angka rata-rata
gangguan jiwa berat di Indonesia seperti
penyandang skizofrenia (yang selanjutnya
disebut sebagai Orang Dengan Gangguan
Kejiwaan/ODGJ)¹ sebesar 1,17 per mil atau
sekitar 400.000 orang.Jumlah tersebut belum
termasuk penderita gangguan jiwa ringan
seperti cemas dan depresi yang mencapai 14
juta penduduk, dan mereka yang ketahuan
berobat ke fasilitas kesehatan.
Kondisi kesehatan jiwa di Indonesia
dari data hasil Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa secara Nasional terdapat 0,17 %
penduduk Indonesia yang mengalami gangguan mental berat (skizofrenia) atau secara
absolut terdapat 400.000 jiwa lebih penduduk Indonesia.Prevalensitertinggi terdapat
di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam sedangkan yang
terendah di Provinsi Kalimantan Barat. Hal
ini menunjukkan di 12 Provinsi yang mempunyai prevalensi gangguan jiwa berat melebihi
angka Nasional.
Fenomena
gangguan
jiwa
berat
seperti penyandang skizofrenia semakin
mendapatkan perhatian berbagai pihak,
terutama
menyangkut
permasalahan
pemenuhan hak atas kesehatan sebagaimana
diamanatkan Konstitusi Indonesia bahwa
setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin
serta memperoleh pelayanan kesehatan.
Pemasungan terhadap orang yang diduga
mengidap gangguan kejiwaan merupakan
tindakan yang bertentangan dengan hak
asasi manusia. Tindakan pemasungan
1
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merupakan gejala yang umum ditemukan di
negara berkembang, termasuk di Indonesia.
Ketiadaan aturan hukum, rendahnya tingkat
pendidikan,
keterbatasan
pemahaman
terhadap gejala gangguan kejiwaan, serta
keterbatasan ekonomi merupakan faktor
yang mendeterminasi munculnya kejadian
pasung.
Penyandang skizofrenia belum mendapat
tempat yang layak untuk mempertahankan
hak-haknya sebagai manusia dan untuk
memulihkan dirinya. Hampir di semua
lingkungan dan mendapat perlakuan yang
tidak menusiawi. Pemasungan penyandang
skizofrenia melanggar beberapa undangundang, dan secara hati nurani tidak bisa
dibenarkan.
Pemenuhan hak atas kesehatan
bagipenyandang skizofrenia memiliki kaitan
erat dengan kewajiban hak asasi manusia.
Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah
seperangkat hak yang melekat pada hakikat
dan keberadaan manusia sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugerah-Nya
yang
wajib
dihormati,
dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara,
hukum, pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia.
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
menyatakan bahwa(1) Setiap orang berhak
untuk hidup, mempertahankan hidup dan
meningkatkan taraf kehidupannya; (2) Setiap
orang berhak hidup tenteram, aman, damai,
bahagia, sejahtera lahir dan batin; (3) Setiap
orang berhak atas lingkungan hidup yang
baik dan sehat.

ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam
bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan
hambatan dalam enjalankan fungsi orang se bagai manusia.Hal ini untuk membedakan dengan ODMK adalah orang
yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbhuan dan pertkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga
memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Penjelasan ini diambil dari UU No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Jiwa.
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Pemasungan terhadap orang yang
diduga mengidap gangguan kejiwaan
merupakan tindakan yang bertentangan
dengan HAM. Tindakan pemasungan
merupakan gejala yang umum ditemukan di
negara berkembang, termasuk di Indonesia.
Ketiadaan aturan hukum, rendahnya tingkat
pendidikan,
keterbatasan
pemahaman
terhadap gejala gangguan kejiwaan, serta
keterbatasan ekonomi merupakan faktor
yang mendeterminasi munculnya kejadian
pasung.
Rumusan Masalah
Permasalahan dapat dirumuskan sebagai
berikut:
1.

Bagaimana upaya pemenuhan hak
atas kesehatan bagi penyandang
skizofrenia?

2.

Bagaimana kendala pemenuhan hak
atas
kesehatan bagi penyandang
skizofrenia?

3.

Bentuk pelanggaran hak asasi manusia
apa saja yang dihadapi penyandang
skizofrenia?

Tujuan
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah
untuk menjawab permasalahan penelitian
yaitu:
1.

Untuk mengetahui upaya pemenuhan
hak atas kesehatan bagi penyandang
skizofrenia.

2.

Untuk
mengidentifikasi
kendala
pemenuhan hak atas kesehatan bagi
penyandang skizofrenia.

3.

Untuk mengidentifikasi bentuk pelanggaran hak asasi manusia apa saja yang
dihadapi penyandang skizofrenia.

Metodologi Penelitian
1.

Pendekatan
Pendekatan yang dilakukan dalam
Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif, bertujuan untuk mednapatkan
data-data akurat yang terkaiut dengan
masalah Penelitian.

2.

Sifat
Metode bersifat deskriptif analisis agar
supaya data yang terkumpul dapat
digambarkan dan analisis suesuai
dengan pokok permasalahan Penelitian.

3.

Bentuk
Bentuk Penelitian yang preskriptif
bertujuan agar mendapatkan gambaran
berkaitan dengan penanganan yang
dilakukan oleh pihak pemerintah daerah
terhadap pemenuhan hak atas kesehatan
bagi penyandang skizofrenia.

4.

Teknik Penarikan Sampel
Sample yang digunakan adalah, sample
unit pemerintah daerah kabupaten
terhadap pemenuhan hak atas kesehatan
bagi penyandang skizofrenia. Sumber
informan dalam penelitian ini berasal
dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial,
petugas Rumah Sakit Jiwa, Rumah
Sakit Umum, Petugas Panti Sosial,
Akademisi, Satuan Polisi Pamong
Praja, Lembaga Swadaya Masyarakat,
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat.
Wawancara juga akan dilakukan dengan
keluarga penyandang skizofrenia, dan
eks penyandang skizofrenia.

5.

Teknik Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian
ini bersumber pada data primer dan
data sekunder. Data primer berupa hasil
pengamatan yang diperoleh melalui
observasi langsung dan informasi yang
diperoleh melalui wawancara
yang
mendalam dengan beberapa tokoh,
narasumber dan pakar. Sedangkan data
sekunder diperoleh melalui dokumendokumen terkait berupa literatur baik dari
buku, naskah ilmiah, laporan penelitian,
artikel, website dan lain-lain yang
berkaitan dengan peraturan perundangundangan, kebijakan dan program
kesehatan jiwa dalam pemenuhan
hak atas kesehatan bagi penyandang
skizofrenia.
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PEMBAHASAN
Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia
Dalam Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
sebagaimana dicantumkan dalam
Pasal
1, Hak Asasi Manusia didefinisikan sebagai
seperangkat hak yang melekat pada hakekat
dan keberadaan manusia sebagai mahluk
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.
Hak asasi manusia bersifat universal,
pengakuan bahwa untuk semua dan
setiap orang melekat harkat dan martabat
kemanusiaan yang tidak ditentukan oleh
latar belakang ras, warna kulit, agama,
seks, keyakinan politik, serta latar belakang
sejarah.² Hal ini juga berarti bahwa masyarakat
internasional mempunyai tanggungjawab
universal untuk bertindak mengoreksi
pelanggaran atas hak asasi manusia yang
terjadi.
HAM adalah hak seorang manusia
yang sangat asasi dan tidak bisa diintervensi
oleh manusia di luar dirinya atau oleh
kelompok atau lembaga mana pun untuk
meniadakannya. HAM pada hakikatnya
telah ada sejak seorang manusia berada
dalam kandungan ibunya hingga ia lahir,
dan sepanjang hidupnya hingga pada saat ia
mati.
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
HAM didefiniskan sebagai seperangkat hak
yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan YME
dan merupakan anugrah-Nya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh
negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang
demi kehormatan serta perlindungan harkat
dan martabat manusia.

2
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Secara umum perspektif mengenai HAM
terdiri dari delapan hal. Pertama, bahwa HAM
itu adalah sebuah hal yang berlaku secara
universal (universality). Meski ada berbagai
nilai moral dan etik yang tersebar di seluruh
dunia, namun pada dasarnya HAM tak dapat
berubah. Yang ke dua, HAM mengutamakan
penghormatan kepada martabat manusia
(human dignity). Ke tiga, HAM mengakui
sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1
Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM)
bahwa setiap umat manusia dilahirkan
merdeka dan sederajat dalam harkat dan
martabatnya. Semua manusia memiliki posisi
yang setara (equity). Ke empat, HAM tidak
mengenal pembedaan berdasarkan ras,
warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,
politik atau pandangan lainnya, kebangsaan,
kepemilikan, status kelahiran atau lainnya
(non-discrimination).
Ke lima, hak asasi manusia yang secara
hakekat melekat pada setiap individu itu tak
bisa direnggut, dilepaskan, atau dipindahkan
(inalienability). Ke enam, HAM baik sipil,
politik, ekonomi, sosial, dan budaya,
semuanya bersifat menyatu (inherent)
dalam harkat dan martabat manusia
(indivisibility). Pengabaian pada satu hak
akan menyebabkan pengabaian terhadap hak
lainnya. Ke tujuh, HAM itu saling berkaitan
dan bergantung satu sama lain (interrelated
and interdependence). Ke delapan HAM lebih
merupakan tanggungjawab negara untuk
mewujudkannya. Negara dan para pemangku
kewajiban lainnya harus bertanggungjawab
untuk menaati dan mewujudkan pemenuhan
hak asasi.

Peringatan sedunia 50 tahun Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 1998 mengambil tema: All Human Rights for All.
Menegaskan bukan hanya semua orang memiliki hak asasi yang sarna, tapi juga hak-hak tersebut menyangkut semua
hak asasi manusia meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, hak komunal maupun hak individual.
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Gambar 1
Prinsip Hak Asasi Manusia

Di mana pun, dilakukan oleh siapa pun,
dan siapa pun korbannya maka pelanggaran
HAM adalah urusan semua manusia. Hal ini
tidak dibatasi oleh garis batas negara, batas
agama, sosial, politik dan budaya. Nilai-nilai
ini berkembang menjadi norma, dan melalui
berbagai perjanjian internasional dan praktek/
kebiasan internasional terbentuklah standar
dan prosedur internasional dalam pemajuan
dan perlindungan hak asasi manusia.
Doktrin tanggungjawab semua manusia
(obligatio erga omnes) dikenal ketika
pelanggaran hak asasi manusia yang berat,
seperti kejahatan terhadap kemanusiaan
terjadi.³ Tanggungjawab ini melahirkan doktrin
jurisdiksi internasional, di mana masyarakat
internasional dan negara mempunyai jurisdiksi
untuk memprosekusi kejahatan tersebut.
Contoh klasik yang sering diungkapkan
adalah
menyangkut
persamaan
hak
setiap orang di muka pengadilan.⁴ Setiap
negara bebas untuk menerapkan sistem

3

4

pengadilannya, apakah memakai sistem juri
(sistem common law) atau majelis hakim
(sistem civil law), sejauh dalam sistem itu
hak asasi tersebut tetap dihormati. Pilihan
yang diambil oleh satu negara ditentukan
oleh berbagai faktor sejarah, politik dan
budaya. Partikularisme di sini tidak dianggap
menghilangkan standar internasional yang
universal. Sebaliknya bila relativisme disusun
sedemikian rupa sehingga hak-hak tersebut
menjadi tidak dihormati dan dilindungi, maka
relativisme lokal yang seharusnya diubah
sesuai dengan universalisme hak-hak
tersebut.
Namun apologia dari kekhasan atau
partikularisme lebih banyak dilakukan oleh
para pemimpin otoritarian dan lebih sering
dipakai sebagai alasan-alasan filosofis
untuk penekanan atau pembatasan hak-hak
sipil dan politik, dan untuk meredam suarasuara kritis dari oposisi terhadap penguasa.
Berbagai pembatasan dan pelanggaran

Dalam UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM disebutkan bahwa ada dua jenis kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan HAM berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini berbeda
dengan kejahatan sebagaimana tercantum dalam statuta Roma yang mengelompokkan pelanggaran berat HAM itu
menjadi empat macam yaitu perang, kejahatan agresi, kejahatan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Pasal 10 Deklarasi Umum HakAsasi Manusia (DUHAM): Setiap orangberhak, dalam persamaan yang penuh, atas
pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh peradilan yang bebas (independent) dan tidak memihak (impartial), dalam
penentuan atas hak dan kewajibannya serta dalam setiap tuduhan pidana terhadapnya.
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hak asasi manusia-termasuk atas hak-hak
yang tak dapat dikurangi (non-derogable
rights) sering dipakai sebagai sesuatu yang
harus dilakukan untuk menjaga stabilitas
dan integritas wilayah, yang sering juga
dikemukakan sebagai demi keamanan
negara.
Seiring
dengan
maraknya
developmentalism
di
negara-negara
berkembang pada dekade l970-an dan
1980-an, muncul berbagai pembatasan
dan pelanggaran hak asasi manusia yang
dilakukan dengan mengatasnamakan pem
bangunan. Pada periode ini penguasa
sering mengemukakan konsep trade-off
yang mengamini bahwa “demi kelancaran
pembangunan harus ada pengorbanan atas
hak-hak kelompok masyarakat tertentu”.⁵
Pada hukum internasional hak-hak
kolektif memang baru diakui secara universal
pada dekade 1980-an,⁶ melalui satu proses
yang panjang di PBB. Namun kecenderungan
untuk mempertentangkan hak kolektif dan
hak invidual masih terus berlangsung. Upaya
untuk merekonsiliasikan sebagai lawan dari
mempertentangkan merupakan satu proses
yang panjang, dan dalam Konferensi Sedunia
Hak Asasi Manusia di Wina merupakan satu
isu terpenting. Apalagi bila dikaji lebih lanjut
bahwa apa yang disebut sebagai “nilai-nilai
Asia” itu tak lain adalah merupakan bentuk
negasi atas tuntutan hak asasi manusia.⁷
Sekjen PBB Boutros Boutros Gali saat itu
dalam pidato pembukaannya mengungkapkan
“tiga nilai penting yang bersifat wajib dalam
Konferensi Wina”, yakni universalitas
(universality), jaminan (guanrantees), dan
demokratisasi (democratization).
5
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Kewajiban Negara dalam Pemenuhan HakHak Ekosob
HAM merupakan dimensi kehidupan
manusia. HAM ada bukan karena diberikan
oleh masyarakat atau kebaikan dari negara,
melainkan berdasarkan martabatnya sebagai
manusia. Pengakuan eksistensi manusia
menandakan bahwa manusia sebagai
makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang
Maha Kuasa, dan patut memperoleh apresiasi
positif.
Hukum HAM internasional dikenal dua
macam hak yaitu hak sipil politik dan hak
ekonomi, sosial dan budaya. Hak ekonomi,
sosial, dan budaya merupakan salah satu
aspek hak asasi manusia yang tidak bisa
dipisahkan dengan hak lainnya. Hak ini
melekat pada setiap diri manusia sebagai
makhluk ciptaan Tuhan.
Untuk memenuhi hak ekonomi, sosial,
dan budaya diperlukannya peran Negara
dalam pemenuhan hak ini terhadap warga
negaranya. Hak atas kesehatan merupakan
hal yang fundamental merupakan bagian Hak
Asasi Manusia dipandang dari sisi martabat
kemanusiannya. Hak untuk menikmati
standar kesehatan dan mental yang tinggi.
Hal ini pertama kali dideklarasikan pada
Konstitusi yang tercantum dalam World
Health Organization (WHO), di mana pada
pembukaannya dalam keadaan cacat fisik,
mental dan kesejahteraan sosial merupakan
tanggung jawab negara. Pada pembukaan
lebih jauh dijelaskan penikmatan atas standar
kesehatan tanpa diskriminasi, ras, agama,
politik, ekonomi dan keadaan sosial.
Pada Pasal 25 Deklarasi Universal HAM
disebutkan “hak atas kesehatan merupakan

Kasus Kedung Ombo merupakan contoh yang sangat sempurna dari dibenturkannya konsep pembangunan ter
hadap penghormatan hak asasi manusia. Pemerintah Soeharto meminta agar masyarakat Kedung Ombo untuk
berkorban (dilanggar hak-hak asasinya) bagi pembangunan bendungan, untuk kepentingan masyarakat yang lebih
luas. Soeharto antara lain mengucapkan dalam bahasa Jawa ‘jer basuki mawa bea’ (untuk sejahtera dibutuhkan
pengorbanan).
Declaration on the Right to Development disahkan dalam Sidang Umum PBB pada 4 Desember 1986. Deklarasi ini
secara eksplisit merumuskan hak kolektif untuk pembangunan. Lihat juga Convention No. 169 Concerning
Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, disahkan tanggal 27 Juni 1989 dalam Konperensi Umum
dari International Labour Organisation (ILO). Hak-hal kolektif ini sering disebut sebagai Generasi Ketiga hak asasi
manusia (Generasi pertama: Hak-hak Sipil dan Politik, dan Generasi kedua Hak-hak Ekonomi, sosial dan Budaya).
Barangkali perlu dibaca kembali sejumlah makalah yang dipresentasikan dalam Konferensi Internasional Rethingking
Human Rights yang diselenggarakan oleh Kelompok JUST (Just World’s Trust) di Kuala Lumpur pada Desember
1994. Makalah ini umumnya mengecam dominasi wacana HAM oleh Barat dan juga upaya menciptakan wacana
tandingan mengenai perpektif nilai-nilai Asia sebagai alternatif. Himpunan makalah pada konferensi itu telah
diterbitkan menjadi buku. Lihat Candra Muzaffar dkk, Human’s Wrong, Pilar Media, Yogyakarta, 2007.
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standar kehidupan, hak atas kesehatan
dimasukkan ke dalam hak-hak ekonomi sosial
dan budaya”. Negara harus memastikan
bahwa seluruh masyarakat akan diperlakukan
dengan setara dan hormat oleh mereka yang
terlibat dalam perawatan dan perlindungan
kesehatan.
Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar
yang melekat pada diri manusia bersifat
universal dan abadi, sehingga harus
dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak
boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas
oleh siapapun, kecuali oleh Undang-Undang
atau Putusan Pengadilan. Program Hak Asasi
Manusia ini bertujuan untuk mengupayakan
terjadinya persamaan Hak Asasi Manusia dan
dukungan dalam hal ini terhadap penyandang
skizofrenia.
Dengan adanya pemenuhan hak atas
kesehatan diupayakan agar penyandang
skizofrenia tidak lagi didiskriminasikan oleh
masyarakat umum yang beranggapan bahwa
penyandang skizofrenia
adalah orang
yang terkena kutukan, selain itu juga agar
masyarakat lebih terbuka lagi untuk melihat
bahwa penyandang skizofrenia pun bagian
dari masyarakat yang mempunyai hak yang
sama dengan masyarakat lainnya tanpa
terkecuali. Penyandang skizofrenia juga
memerlukan peranan yang sama dengan
orang-orang sehat lainnya sehingga mereka
tidak merasa terkucilkan dari masyarakat
sekitarnya, dan merasa masih mampu
memberikan manfaat terhadap lingkungan di
sekitarnya.
Negara Selaku Pemangku Kewajiban HAM
Pemangku kewajiban HAM sepenuhnya
adalah negara, dalam hal ini pemerintah.
Semua penjelasan dan komentar umum
menyatakan bahwa perwujudan HAM
sepenuhnya adalah kewajiban negara.
Negara harus melaksanakan kewajiban
pemenuhan HAM dalam bentuk, antara lain
penghormatan (to respect), melindungi (to
protect), dan memenuhi (to fullfil). Kewajiban
untuk menghormati (obligation to respect)
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adalah kewajiban negara untuk menahan diri
untuk tidak melakukan intervensi, kecuali atas
hukum yang sah (ligitimate). Negara-tidak
bisa tidak-memang harus memenuhi hakhak warga negara seperti halnya pemenuhan
hak atas kesehatan bagi penyandang
skizofrenia.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam
menimbang huruf b disebutkan bahwa: Hak
Asasi Manusia merupakan hak dasar yang
secara kodrati melekat pada diri manusia,
bersifat universal dan langgeng, oleh karena
itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan
dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau
dirampas oleh siapapun.
Pengertian hak asasi manusia sebagai
hak-hak
menurut
hukum
mempunyai
pengertian yang lebih luas, bukan saja hakhak alamiah atau hak moral saja, tetapi
juga meliputi hak-hak menurut hukum
yang dibuat oleh badan yang berwenang
dalam negara. Yang dimaksud dengan hak
dalam pembicaraan mengenai hak asasi
manusia diartikan sebagai suatu lingkungan
keadaan atau daerah kebebasan bertindak
dimana pemerintah tidak mengadakan
pembatasannya,
sehingga
membiarkan
kepada individu atau perseorangan untuk
memilih sendiri. Oleh karena itu, maka hak
mengandung arti membatasi kekuasaan
berdaulat dari pemerintah⁸.
Subjek HAM adalah manusia sebagai
individu
maupun
kelompok
sebagai
pemegang hak (rights holder) serta negara
sebagai pemangku kewajiban (duty bearer)
atas pelaksanaan hak asasi manusia.
Pemegang hak adalah manusia sebagai
individu maupun kelompok yang memiliki
hak, yang wajib dihormati, dilindungi, dan
dipenuhi oleh negara. Pemegang hak dapat
dirinci dalam berbagai kelompok sasaran,
yaitu: perempuan, anak, remaja, masyarakat
adat, lanjut usia, penyandang cacat fisik,
penyandang cacat mental, narapidana/
tahanan, pengungsi internal, pekerja migran,
pekerja sektor swasta, pekerja sektor informal,

Yudana Sumanang, 1970. Hak-hak Asasi Manusia, Jakarta : PT Gunung Agung. Hal 5
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masyarakat miskin kota, petani, nelayan,
penderita HIV/AIDS, kelompok minoritas,
aparatur negara, korban pelanggaran hak
asasi manusia, saksi dan korban pelanggaran
hak asasi manusia, pengguna jasa transportasi
publik, dan lain-lain.
Kewajiban Pemerintah untuk memenuhi
hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia
memiliki landasan yuridis internasional dalam
Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya. Pasal 28 I ayat (4) UUD
1945 menyatakan bahwa perlindungan,
pemajuan, penegakan, dan pemenuhan
hak asasi manusia adalah tanggung jawab
negara, terutama pemerintah. Kewajiban
pemerintah ini juga ditegaskan dalam Pasal 8
UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. UU
No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal
menyatakan bahwa pemerintah bertugas
menyelenggarakan upaya kesehatan yang
merata dan terjangkau oleh masyarakat.
UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
menyatakan Pasal 9 bahwa pemerintah
bertanggung jawab untuk meningkatkan
derajat kesehatan.
Pemangku kewajiban dalam pelaksanaan
hak asasi manusia adalah negara.
Dalam konteks ini, negara berjanji untuk
menghormati, melindungi, dan memenuhi hak
asasi manusia. Dalam kaitan negara sebagai
pemangku kewajiban, ketentuan hukum hak
asasi manusia memberi penegasan pada halhal sebagai berikut:
Pertama: Menempatkan negara sebagai
pemangku tanggung jawab (duty bearer) yang
harus memenuhi kewajiban-kewajibannya
dalam pelaksanaan hak asasi manusia,
baik secara nasional maupun internasional,
sedangkan individu dan kelompok-kelompok
masyarakat adalah pihak pemegang hak
(rights holder).
Kedua: Negara
dalam
ketentuan
hukum hak asasi manusia tidak memiliki
hak. Negara hanya memikul kewajiban dan
tanggung jawab untuk memenuhi hak warga
negaranya, baik individu maupun kelompok,
yang dijamin dalam instrumen-instrumen hak
asasi manusia internasional.
Ketiga: Jika negara tidak mau atau
tidak punya keinginan untuk memenuhi
kewajiban dan tanggung jawabnya, pada saat
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inilah negara tersebut bisa dikatakan telah
melakukan pelanggaran hak asasi manusia
atau hukum internasional.Apabila pelanggaran
tersebut tidak dipertanggungjawabkan oleh
negara maka tanggung jawab itu akan diambil
alih oleh masyarakat internasional.
Kewajiban dan tanggung jawab negara
dalam kerangka pendekatan berbasis hak
asasi manusia (rights-based approach) dapat
dilihat dalam tiga bentuk:
Menghormati: Merupakan kewajiban
negara untuk tidak turut campur mengatur
warga negaranya ketika melaksanakan
hak-haknya. Dalam hal ini, negara memiliki
kewajiban untuk tidak melakukan tindakantindakan yang akan menghambat pemenuhan
dari seluruh hak asasi.
Melindungi: Merupakan kewajiban negara
agar bertindak aktif bagi warga negaranya.
Negara agar bertindak aktif untuk memberi
jaminan perlindungan terhadap hak asasi
warganya dan negara berkewajiban untuk
mengambil tindakan-tindakan mencegah
pelanggaran semua hak asasi manusia oleh
pihak ketiga.
Memenuhi: Merupakan kewajiban dan
tanggung jawab negara untuk bertindak aktif
agar hak-hak warga negaranya terpenuhi.
Negara berkewajiban untuk mengambil
langkah-langkah
legislatif,
administratif,
hukum, anggaran, dan tindakan-tindakan lain
untuk merealisasikan secara penuh hak asasi
manusia.
Dari ketiga bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara tersebut, masing-masing
mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (obligation to conduct) yaitu mensyaratkan negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu
hak, dan kewajiban berdampak (obligation
to result) yaitu mengharuskan negara untuk
mencapai sasaran tertentu guna memenuhi
standar substantif yang terukur.
Selain ketiga bentuk kewajiban utama
tersebut dalam pelaksanaan hak asasi
manusia, negara pun memiliki kewajiban
untuk mengambil langkah-langkah (to take
step) untuk menjamin (to guarantee), untuk
meyakinkan (to ensure), untuk mengakui (to
recognize), untuk berusaha (to undertake),
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dan untuk meningkatkan/memajukan (to
promote) hak asasi manusia.
Upaya pemenuhan hak atas kesehatan
dapat dilakukan dengan berbagai macam
cara yang meliputi pencegahan dan
penyembuhan.
Upaya
pencegahan
meliputi penciptaan kondisi yang layak bagi
kesehatan baik menjamin ketersediaan
pangan dan pekerjaan, perumahan yang
baik, dan lingkungan yang sehat. Sedangkan
upaya penyembuhan dilakukan dengan
penyediaan pelayanan kesehatan yang
optimal. Pelayanan kesehatan meliputi
aspek jaminan sosial atas kesehatan, sarana
kesehatan yang memadai, tenaga medis
yang berkualitas, dan pembiayaan pelayanan
yang terjangkau oleh masyarakat. Pasal 12
Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
menguraikan langkah-langkah yang harus
diambil untuk mencapai terwujudnya standar
tertinggi dalam mencapai kesehatan fisik dan
mental adalah:
1.

Ketentuan pengurangan tingkat kelahiran
mati anak serta perkembangan anak
yang sehat;

2.

Peningkatan semua aspek kesehatan
lingkungan dan industri;

3.

Pencegahan, perawatan dan pengendalian segala penyakit menular endemik,

penyakit yang berhubungan dengan
pekerjaan dan penyakit lainnya;
4.

Penciptaan
kondisi-kondisi
yang
menjamin adanya semua pelayanan dan
perhatian medis ketika penyakit timbul.

Kelompok Orang Dengan Gangguan Jiwa
Kelompok orang dengan gangguan
jiwa (ODGJ) di Indonesia sama sekali belum
dimasukkan dalam kelompok sasaran yang
perlu mendapatkan perhatian khusus oleh
pemerintah Indonesia. Padahal sebetulnya
kelompok ini bila dilihat lebih lanjut bisa
dimasukkan dalam jajaran kelompok rentan
(vurnalable groups) sebagaimana kelompok
perempuan, anak, lanjut usia, dan pekerja
migran.
Di Indonesia, sebagaimana juga terjadi
di berbagai negara lain, ODGJ sering kali
mengalami diskriminasi oleh keluarga,
masyarakat sekeliling, media, maupun oleh
negara. Model diskriminasi yang dialami
oleh ODGJ adalah secara berlapis-lapis
(lihat Gambar 2) . Ketika seorang diketahui
sebagai ODGJ maka dia akan didiskriminasi
oleh keluarganya. Dalam banyak kasus
keluarga
kemudian
mengasingkannya.
Giliran berikutnya adalah diskriminasi oleh
masyarakat sekeliling, media, dan kemudian
negara.

Gambar 2
Segitiga Kekerasan SPS
(Sikap-Perilaku-Sistem)
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Pelaku kekerasan secara garis besar bisa
dikelompokkan menjadi dua yaitu non-aktor
negara (non-state actors) dan aktor negara
(state actors). Untuk pelaku non-aktor negara
antara lain adalah keluarga atau orang lain
di rumah, tetangga, teman, perawat rumah
sakit, mantri, dan dokter. Sedangkan untuk
pelaku yang merupakan aktor negara adalah

polisi, satuan polisi pamong praja (SatPol
PP), petugas sosial (PNS), petugas lembaga
pemasyarakatan, dan pejabat negara.
Bentuk yang dialami mulai dari pelecehan,
stigmanisasi, pembedaan perlakuan (unequal
before the law), pengusiran, penyerangan,
perendahan martabat sebagai manusia,
hingga pembunuhan. Lihat Gambar 2
berikut.

Gambar 3
Ragam kekerasan yang dialami ODGJ

Tindakan dan serangan yang ditujukan
kepada ODGJ, tak bisa tidak dikarenakan
memang karena adanya persepsi yang salah
mengenai ODGJ. Kelompok ODGJ sering
dipandang salah oleh masyarakat, terutama
oleh mereka yang menganut pandangan
fundamentalisme agama dan juga masyarakat
tradisionalis yang masih percaya pada halhal di luar nalar. Selain itu masyarakat kerap
menggunakan ukuran norma (kenormalan),
kebiasaan, atau pun hukum yang terbatas dan
diskriminatif. Juga pendapat atau penafsiran
yang lebih bertumpu pada pendapat individu.
Ada sejumlah orang yang menganggap
ODGJ sebagai hal yang merupakan dosa atau
kutukan Tuhan. Karena kutukan itulah ODGJ
kemudian tersingkir dari dunia kemanusiaan.
Ada pula yang menilai bahwa ODGJ
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merupakan orang dengan perilaku yang
menyimpang yang melakukan sesuatu yang
tak pada tempatnya, karena itulah mereka
perlu diasingkan. Yang lain mengatakan
bahwa kegilaan itu adalah sebuah penyakit
sehingga muncul
istilah “tidak waras”,
“pikiran terganggu”, “otak terganggu”, “jiwa
terganggu” dan lain-lain.
Secara hukum, seorang ODGJ juga
dibedakan dan tak mendapat perlakuan yang
sama di depan hukum (unequal before the
law). Karena itulah ODGJ sering mengalami
diskriminasi dan tak dianggap sebagai individu
di muka hukum. Ada pula yang berpendapat
ODGJ sebagai kelompok orang yang berisiko
yang diasosiasikan sebagai kelompok
yang membahayakan atau meresahkan
masyarakat.⁹

Contoh dari legalisasi pendapat ini adalah salah satu pasal dalam Peraturan Daerah Pemda DKI No 7 Tahun 2008
tentang Ketertiban Umum yang isinya antara lain melarang orang yang diindikasikan sebagai menderita gangguan
jiwa untuk berkeliaran di taman-taman atau di tempat umum
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Upaya Pemenuhan Hak Atas Kesehatan
Bagi Penyandang Skizofrenia
Di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah
ada Peraturan Daerah dalam melindungi
penyandang skizofrenia berupa Peraturan
Gubernur Nomor 81 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penanggulangan Pemasungan
yang bertujuan untuk meningkatkan edukasi
tentang kesehatan jiwa, dan untuk penanganan
gelandangan psikotik telah mempunyai Perda
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan
Gelandangan dan Pengemis.
Pelayanan kesehatan jiwa di Daerah
Istimewa Yogyakarta telah menggunakan
penerapan pelayanan kesehatan jiwa berbasis
masyarakat dengan menggunakan kader jiwa
untuk turun ke lapangan mengidentifikasi
penyandang skizofrenia di wilayahnya.
Untuk layanan
kesehatan sekunder
dilakukan oleh puskesmas menurut hasil
temuan bahwa pukesmas di Kota Yogyakarta
layanan kesehatan sudah baik, karena
dalam penanganan kesehatan jiwa sudah
mempunyai psikolog dan kader kesehatan
jiwa pada masing-masing puskesmas
dalam memonitor pasien skizofrenia di
wilayahnya. Untuk pasien yang tidak bisa
ditangani oleh Puskesmas akan dirujuk ke
rumah sakit umum, dan rumah sakit jiwa
untuk dilakukan pengobatan. Upaya yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta sudah cukup baik untuk layanan
kesehatan bagi penyandang skizofrenia.
Untuk masyarakat yang tidak mampu Daerah
Istimewa Yogyakarta telah melakukan
kesehatan gratis melalui program Jamkesda
dan Jamkesos dan sekarang menjadi BPJS/
JKN.
Untuk orang yang terlantar penyandang
psikotik di Daerah Istimewa Yogyakarta telah
mempunyai Pergub No. 81 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penanggulangan Pemasungan
dan terbit Pergub penanggulangan pasung
tujuan adalah untuk peningkatan edukasinya
tentang kesehatan jiwanya dan Peraturan
Daerah (Perda) Daerah Istimewa Yogyakarta
No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan
Gelandangan
dan
Pengemis.
Tujuan
terbitnya Perda tersebut adalah penanganan
yaitu suatu proses atau cara serta tindakan
yang ditempuh melalui upaya preventif,

koersif (berifat kekerasan), rehabilitatif, dan
reintegrasi sosial dalam rangka melindungi
dan memberdayakan gelandangan dan
pengemis dan salah satunya gelandangan
psikotik adalah gelandangan yang mempunyai
gangguan jiwa.
Dalam penanganan orang yang terlantar
yang psikotik Daerah Istimewa Yogyakarta
melalui SatPol PP dalam penertiban gepeng
psikotik yang selanjutnya psikotik ditampung
di camp assesment atau tempat penampungan
sementara/penilaian. Bila psikotik di rujuk ke
rumah sakit jiwa yang kemudian bila sudah
bisa mengenal diri dan biasa diajak bicara dan
tidak mempunyai keluarga akan ditampung
di Panti Sosial. Penanganan upaya yang
dilakukan Daerah Istimewa Yogyakarta
mencermikan ada pendekatan HAM di dalam
melakukan pemenuhan hak atas ekosob dan
hak atas sipol.
Dalam upaya yang dilakukan di Daerah
Istimewa Yogyakarta dalam penanganan
gelandangan psikotik yang menjadi kendala
sarana dan parasana, masih minim bangsal
bagi penyandang skizofrenia di camp
assement dan panti sosial.
Aksesibilitas informasi sudah terjalin
baik antara camp assement, panti sosial
dan RSJ Grhasia dalam penanganan upaya
pemenuhan hak kesehatan khusus bagi
penyandang skizofrenia yang terlantar dan
tidak terlantar. Hal ini bisa terlihat dalam bagan
pola penanganan penyandang skizofrenia di
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kendala Pemenuhan Hak Atas Kesehatan
Bagi Penyandang Skizofrenia
Kendala upaya pemenuhan hak atas
kesehatan bagi penyandang skizofrenia
kondisi ini tidak lain karena pemerintah
daerah juga minim perhatian terhadap
isu kesehatan jiwa. Hal ini salah satunya
dibuktikan dengan hampir tidak tersedia
anggaran khusus yang memadai tentang
kesehatan jiwa di pemerintah daerah. Namun
untuk penanganan orang yang terlantar
orang dengan kejiwaan senantiasa dilakukan
operasi penjaringan gelandangan oleh SatPol
PP Kabupaten/Kota.
Layanan kesehatan jiwa masih tertinggal
dibandingkan beberapa isu kesehatan
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lainnya. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya
penyandang skizofrenia untuk mengakses
layanan kesehatan jiwa. Keberadaan rumah
sakit jiwa pada umumnya tersedia di provinsi
dan/atau kabupaten/kota. Hal ini sangat
menyulitkan penyandang skizofrenia yang
tinggal di pelosok daerah. Rumah sakit jiwa
belum dapat memaksimalkan pemenuhan hak
atas kesehatan bagi penyandang skizofrenia.
Dalam beberapa kasus juga dilaporkan
adanya diskriminasi bagi penyandang
skizofrenia untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan.
Oleh karena itu, perlu dikedepankan
dan patut dipertimbangkan lebih lanjut akan
pentingnya pendirian poli kesehatan jiwa di
pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).
Hal ini merupakan terobosan dalam segi
pendekatan khusus aksesibilitas informasi
melalui sesama penyandang skizofrenia
diharapkan pendekatan dapat lebih efektif
mengeliminasi stigma bahwa penyandang
skizofrenia bukan merupakan kutukan atau
aib yang tidak bisa dipulihkan.
Dalam upaya pemenuhan khusus layanan
aksibilitas biaya perawatan kesehatan selain
persoalan persepsi bahwa penyandang
skizofrenia merupakan kutukan atau aib,
biaya perawatan menyebabkan penyandang
skizofrenia tidak dapat memeriksakan
kesehatan jiwa layanan kesehatan yang
tersedia seperti Rumah Sakit Jiwa. Faktor
kemiskinan yang hampir dialami sebagaian
besar penyandang skizofrenia menyebabkan
tidak adanya prioritas dalam pengalokasian
keuangan keluarga untuk memeriksakan
kesehatan
jiwa
anggota
keluarganya
untuk memeriksa kesehatan jiwa anggota
keluarganya yang penyandang skizofrenia.
Upaya pemenuhan hak atas kesehatan
bagi penyandang skizofrenia,
ada dua
hal yang ditemuan dari hasil wawancara
tentang pembiayaan kesehatan.Pertama,
pembiayaan dalam perawatan umum dan
pembelian obat-obatan. Biaya rumah sakit
jiwa kenyataan sulit unrtuk dijangkau oleh
sebagian besar penyandang skizofrenia
terutama yang tidak memiliki kartu jaminan
kesehatan. Hal ini manarik perhatian adalah
program pemberian obat-obatan secara gratis
kepada penyandang skizofrenia. Selain itu,
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penting untuk ditindaklanjuti ketiadaan kartu
BPJS mengingat cukup banyak ditemukan
penyandang skizofrenia tidak memiliki kartu
BPJS. Kedua, pembiayaan dalam rangka
fisik menuju sarana kesehatan.
Belum tersedia poli kesehatan jiwa di
pusat kesehatan masyarakat (puskesmas)
menyebabkan banyak dari anggota keluarga
untuk melakukan perawatan di rumah sakit
jiwa, dikarenakan aksesibilitas yang ditempuh
dari rumah ke Rumah Sakit Jiwa sangat jauh.
Hal ini tidak lain karena jarak tempuh menuju
rumah sakit jiwa yang sulit dijangkau. Penting
untuk dicanangkan secara matang strategi
pada sisi kebijakan perawatan kesehatan
jiwa agar penyandang skizofrenia dapat
memenuhi haknya tanpa diskriminasi, artinya
seluruh indivindu dimanapun berada bisa
terpenuhi hak atas kesehatan.
Untuk aksesibilitas jarak tempuh
secara fisik fasilitas kesehatan jiwa. Tidak
meratanya keberadaan rumah sakit jiwa
yang dapat diakses, menjadi kendala
dalam pemenuhan hak atas kesehatan
bagi penyandang skizofrenia mengingat
tidak sedikit penyandang skizofrenia yang
hidup dan tinggal di pelosok. Bagi layanan
kesehatan jiwa yang paling mungkin untuk
menghilangkan kesenjangan atas sulitnya
keterjangkauan secara fisik layanan kesehatan
bagi penyandang skizofrenia. Untuk saat ini,
perlu diprioritaskan ketersediaan kendaraan
operasional sehingga dapat teratasi pasien
yang sulit mengakses sarana kesehatan
secara fisik.
Informasi kesehatan jiwa masih belum
maksimal informasi bahwa penyandang
skizofrenia bisa dipulihkan dengan perawatan
media dan selama mengonsumsi obat tidak
tersampaikan. Namun, informasi tersebut
sangat penting untuk mengubah persepsi
masyarakat mengenai kutukan dan tidak bisa
dipulihkan. Kondisi ini menyebabkan masih
banyaknya penyandang skizofrenia yang
masih melakukan pengobatan alternatif non
medis.
Untuk aspek ketersediaan petugas
kesehatan
dan
obat-obatan,
masih
berkurangnya
pemenuhan
hak
atas
kesehatan bagi penyandang skizofrenia
salah satu unsurnya tergambar pada
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minimnya ketersediaan tenaga kesehatan
dan obat-obatan. Kondisi ini tidak terlepas
dari masih belum dijadikan kesehatan jiwa
sebagai persoalan kesehatan yang sangat
prioritas. Sebagaimana fakta, data dan
informasi, jumlah ODGJ di Indonesia semakin
meningkat. Hal terlihat dengan tingginya
prevelensi skizofrenia. Namun kondisi ini
tidak dibarengi dengan tersedianya tenaga
kesehatan. Perlu adanya suatu kebijakan di
bidang kesehatan terkait ketersedian tenaga
kesehatan jiwa.
Tidak tersedianya obat-obatan tidak lain
karena belum adanya pendistribusian yang
baik. Perlu ditindaklanjuti atas ketersediaan
obatan-obatan adalah alur pendistribusiannya
dan pemerintah dari pusat dan daerah.
Hal-hal gaib dan mistis masih memegang
adat istiadat dan budaya, disatu sisi menjadikan
pengembangan jati diri, Namun jika berkaitan
dengan dengan kesehatan, terkadang ini
menjadi kendala tersendiri bagi dunia medis.
Ada kepercayaan yang berkembang dalam
masyarakat dengan ekonomi menengah ke
bawah umumnya mempercayai pengobatan
ke dukun sebagai sesuatu yang dianggap
ampuh dan solusi.
Persoalan lain terkait kesehatan adalah
ketersediaan obat-obatan bagi penyandang
skizofrenia. Tidak sedikit kasus penyandang
skizofrenia yang sudah ditangani medis harus
berhenti berobat karena ketersediaan obat
habis. Sebagaimana diketahui, penyandang
skizofrenia tidak diperkenankan untuk absen
untuk berobat. Untuk obat-obatan di rumah
sakit jiwa yang berada di provinsi/kabupaten/
kota
kecenderungan
selalu
tersedia
dibandingankan di puskesmas. Di daerah,
ketersediaan obat-obatan konon bergantung
pada pemesanan pihak lain layanan
kesehatan ke dinas kesehatan kabupaten/
kota setempat.
Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Yang Dihadapi Penyandang Skizofrenia
Adanya sejumlah penyandang skizofrenia
yang berkeliaran di jalan-jalan protokol.
Mereka menjadi gelandangan tanpa ada
pihak yang memperhatikan kondisi kesehatan
mereka. Tidak diketahui pasti berapa jumlah
mereka yang mengelandang. Fenomena

gelandangan psikotik ini perlu ditangani
dengan serius mengingat tidak jarak mereka
menjadi obyek kekerasan fisik dan non-fisik.
Di beberapa daerah, pemerintah daerah
seringkali seringkali melakukan program
pembersihan kota dengan memperlakukan
gelandangan sebagaimana layak bukan
manusia untuk kemudian memasukan mereka
ketempat yang layak untuk ditinggali. Pihak
yang seringkali melakukan pembersihan
adalah Satpol PP.
Masih banyak pihak menganggap
penyandang skizofrenia sulit dipulihkan.
Anggapan ini muncul karena belum banyak
informasi mengenai mereka yang sudah
pulih dan kembali ke tengah keluarga,
masyarakat, dan beraktivitas sebagaimana
anggota masyarakat lainnya. Pada Penelitian
ini dikemukakan beberapa penyandang
skizofrenia yang telah pulih secara kesehatan,
beberapa diantara mareka masih mengalami
diskriminasi sehingga sulit untuk hidup
berdampingan dengan masyarakat.

PENUTUP
Kesimpulan
Skizofrenia
merupakan
penyakit
kejiwaan yang seringkali penderitanya kurang
mendapatkan perhatian dari banyak pihak. Hal
ini dikarenakan adanya kekhawatiran orang
akan penyakit tersebut, sehingga hak-hak
atas kesehatan bagi penyandang skizofrenia
sering terabaikan dan bahkan mengarah
pada pelanggaran hak asasi manusia sebagai
akibat adanya pemasungan dan bentuk
kekerasan yang didapat oleh penyandang
skizofrenia.
Menunjukkan bahwa upaya Pemenuhan
hak atas kesehatan bagi penyandang
skizofrenia telah dilakukan masih belum
dilakukan secara prioritas baik dalam
ketersediaan, aksesibilitas perlindungan
dan pemenuhan kesehatan jiwa dasar.
Oleh karena itu negara wajib menyediakan
layanan kesehatan jiwa yang dilakukan
secara bertahap, terarah, dan terpadu.
Dalam upaya pemenuhan hak atas
kesehatan tersebut, terdapat hambatan atau
permasalahan dalam upaya pemenuhan hak

99

JIKH Vol. 10 No. 1 Maret 2016 : 87 - 103

kesehatan bagi penyandang skizofrenia. Salah
satunya adalah masih minimnya layanan
kesehatan dasar di puskesmas, sehingga
upaya ketersediaan dalam perlindungan
dan pemenuhan terkait dengan sarana dan
prasana, seperti obatan-obatan, transportasi,
kesehatan gratis, petugas kesehatan masih
terbatas.Permasalahan lain adalah tenaga
medis sering dihadapkan pada budaya
masyarakat setempat yang masih percaya
akan hal-hal yang gaib.
Hal ini menjadi kendala dalam upaya
memberikan layanan kesehatan bagi
penyandang skizofrenia. Selain itu juga
masalah pendanaan untuk biaya pengobatan
menyebabkan penyandang skizofrenia kurang
mendapatkan pelayanan kesehatan secara
maksimal. Hal ini dikarenakan sulitnya dalam
melakukan klaim terhadap biaya pengobatan
ke BPJS karena terdapat persyaratan tertentu
terkadang sulit untuk dipenuhi oleh keluarga
pasien.
Hambatan atau permasalahan juga
dialami bagi penyandang skizofrenia yang
telah dinyatakan sembuh oleh Rumah Sakit
Jiwa setempat atau biasa disebut eks psikotik.
Hal ini dikarenakan belum semua kabupaten/
kota memiliki panti yang menampung ekspsikotik untuk rehabilitasi dan pembinaan
tersebut mengingat pasien eks-psikotik
belum siap untuk dikembalikan ke lingkungan
keluarga dan masyarakat.
Terkait dengan adanya pelanggaran HAM
bagi penyandang skizofrenia yang meninggal
dunia di panti rehabilitasi dan jalanan sebagai
gelandangan psikotik, hal ini menidentikasikan
adanya unsur pengabaian yang dilakukan
aparat pemerintah sehingga terjadi kekerasan
fisik/non fisik dan penganiayaan yang dialami
penyandang skizofrenia.
Saran
Penyandang skizofrenia/Orang dengan
Gangguan jiwa bukan penyakit fisik yang
menimbulkan dampak kematian, namun
deteksi gejala dini tentang gangguan
jiwa sangat perlu disosialisasikan kepada
masyarakat
luas
agar
tidak
terjadi
keterlambatan penanganan pada fase awal
yang bisa disembuhkan. Selain itu juga
perlu adanya pemberdayaan masyarakat
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untuk meningkatkan pengetahuan mengenai
apa dan bagaimana tentang gangguan jiwa
dan gangguan emosional pada level-level
tertentu agar tidak menimbulkan stigma
terhadap penderita gangguan jiwa yang bisa
disembuhkan.
Negara (Pemerintah) perlu menyediakan
anggaran yang memadai, memperbanyak
tenaga medis dan memperbaiki kualitasnya,
serta menyediakan obat-obatan yang memadai
dalam penyediaan layanan kesehatan bagi
penyandang skizofrenia di puskesmas dan
Rumah Sakit Umum Daerah yang mudah
dijangkau secara fisik dan ekonomi.Upaya
rehabilitasi harus dilaksanakan sebagai
program yang terintegral dengan pengobatan.
Sebab, selama ini banyak penyandang
skizofrenia yang sudah ditetapkan sembuh
kemudian kambuh lagi dikarenakan tidak
adanya upaya rehabilitasi secara konkret.
Oleh karena itu pada setiap kabupaten/kota
hendaknya memiliki panti rehabilitasi bagi
penyandang skizofrenia yang telah dinyatakan
sembuh untuk menempatkan eks-psikotik
sebelum kembali dilingkungan keluarga.
Pemerintah daerah melalui Dinas
Kesehatan Provinsi harus segera menyusun
langkah-langkah terkait bagi penyandang
skizofrenia yang sudah ditetapkan sembuh
khusus menyediakan sarana poliklinik
kesehatan jiwa di Puskesmas sebagi bagi
dari pemulihan yang berkelanjutan bagi
penyandang skizofrenia. Harus segera
melakukan langkah-langkah strategi terkait
maraknya pengobatan alternative bagi
penyandang skizofrenia dengan melakukan
koordinasi dengan yayasan
pengobatan
alternative dalam rangka mengeliminir
dampak buruk secara medis dan non medis
yang dialami penyandang skizofrenia pasca
pengobatan.
Pemerintah daerah harus segera
melakukan sosialisasi melalui Media yang
digunakan berupa media cetak (leaflet dan
koran), media Elektronik (Radio dan Televisi)
serta melalui Media Website memberikan
pemahaman kepada masyarakat agar dapat
merubah stigma negative dan pemikiran
masyarakat yang yang beranggapan bahwa
Rumah Sakit Jiwa hanya menangani orangorang yang mengalami kelainan jiwa.

Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Skizofrenia……(Firdaus)

Padahal didalamnya banyak diberikan
layanan kesehatan yang dimana orang sehat
saja juga perlu datang untuk berkonsultasi
masalah kesehatannya. Perlu dilakukan
suatu pembenahan terhadap program panti
rehabilitasi sosial dengan pendekatan yang
berbasis hak asasi manusia mencakup
sumber daya manusia, kegiatannya, anggaran
dan penyediaan tenaga sosial yang sesuai
dan memadai.

101

JIKH Vol. 10 No. 1 Maret 2016 : 87 - 103

DAFTAR KEPUSTAKAAN
Buku

Yudana Sumanang, 1970. Hak-hak Asasi
Manusia, Jakarta : PT GunungAgung.
Internet

Balitbang
Kesehatan,
Laporan
Riset
Kesehatan Dasar 2007 (Riskesdas),
Kementerian Kesehatan, Jakarta 2007.

http://health.liputan6.com/read/2116534/400ribu-lebih-orang-sakit-jiwa-di-indonesia,
diakses pada tanggal 10 Januari 2015.

Balitbang
Kesehatan,
Laporan
Riset
Kesehatan Dasar 2013 (Riskesdas),
Kementerian Kesehatan, Jakarta 2013.

Purwoko,
Krisman.
2010.
Duh.
30
Ribu
Penderita
Gangguan
Jiwa
Di
Indonesia
Masih
Dipasung.
Tersedia pada: http://www,republika,
co,id/
berita/breakingnews/
kesehatan/10/09/24/136469-duh30-ribupenderita gang guan-jiwa-di-indonesiamasih-dipasung, diakses pada tanggal 6
Agustus 2015.

Departemen Kesehatan RI. 2008. Laporan
Nasional Riset Kesehatan Dasar Tahun
2007, Jakarta: Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan Departemen
Kesehatan RI.
Dewa Gede Atmadja; 2002. Hak-hak Sipil dan
Pilitik, Denpasar : Biro Hukum dan HAM
Setda Propinsi Bali.
F.N. Maxfield, The Case Study, hal. 117123, dalam Moh. Nazir PhD, Metode
Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta,
2003.
General Assembly Resolution No. 46/119 17
Desember 1991.
Kementerian Kesehatan RI. 2013. Laporan
Nasional Riset Kesehatan Dasar Tahun
2013 Jakarta: Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan.
Muhammad Nazir, 1988, Metode Penelitian,
Ghalia Indonesia, Jakarta.
Muslim, Rusdi. Gangguan Suasana Perasaan.
Dalam: Diagnosis Gangguan Jiwa,
Rujukan Ringkas PPDGJ-III. Jakarta:
Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK-Unika
Atmajaya;2001.
Purwoko, Krisman. 2010. Duh. 30 Ribu
Penderita Gangguan Jiwa Di Indonesia
Masih Dipasung. Tersedia pada: http://
www,republika, co,id/ berita/breakingnews/
kesehatan/10/09/24/136469-duh30-ribupenderita gang guan-jiwa-di-indonesiamasih-dipasung, diakses pada tanggal 6
Agustus 2015.
United Nations Universal Declaration of
Human Rights, 1948.
WHO Resource Book on Mental Health,
Human
Rights
and
Legislation.
WHO,Geneva,2005.

102

Susanto, Gabriel Abdi. 2013. 1 Juta Lebih
Penduduk Indonesia Berisiko Alami
Gangguan Jiwa. Tersedia pada: http://
health.liputan6.com/read/678786/1jutalebih-penduduk-indonesia-berisikoalami-gangguanjiwa,
diakses
pada
tangal 17 April 2015.
Wikipedia, the free encyclopedia.International
covenant on economic, social and
cultural rights. http://en.wikipedia.org/
wiki/international_Covenant_
on_
Economic,_Sosial_and_Cultural_Rights.
Diakses pada tanggal 3 Juni 2015.
Instrumen Internasional
United Nation (1976) International Covenant
on Economic, Sosial and Cultural
Rights.
Jurnal
Jurnal HAM (2009, Volume 5), Mewujudkan
Pemenuhan
HAM
ODMK,
2009:
Jakarta:Komnas HAM
Peraturan Perundangan-Undangan
Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang
Dasar 1945
Republik Indonesia. 1966. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1966 Tentang
Kesehatan Jiwa
Republik Indonesia. 1999 Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia

Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Skizofrenia……(Firdaus)

Republik Indonesia. 2005. Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2005 Tentang
Pengesahan International Covenant On
Economic, Social And Cultural Rights
(Kovenan Internasional Tentang HakHak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)
Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan
Republik Indonesia, 2014. Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2014 Tentang
Kesehatan Jiwa

103

Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban......(Josefhin Mareta)

ANALISIS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
(Policy Analysis of Witness and Victim Protection)
Josefhin Mareta
Pusat Penelitian Hak Asasi Manusia
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. H.R. Rasuna Said Kavling 4-5, Jakarta Selatan 12920
Telepon (021) 2525015 Faksimili (021) 2526438
Email: josefhin@gmail.com
Diterima: 1 Pebruari 2016; Direvisi: 7 Maret 2016;Disetujui: 14 Maret 2016

Abstrak
Saksi seringkali tidak dapat dihadirkan karena adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak
tertentu, sehingga perlu adanya perlindungan hukum kepada setiap orang yang mengetahui atau
menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkapkan tindak pidana yang telah terjadi
dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
tujuan pembentukan dan proses analisis kebijakan perlindungan saksi dan korban. Penelitian yuridis
normatif ini menggunakan analisis kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil
penelitian, penulis menyimpulkan bahwa saksi dan korban menjadi elemen penting untuk membantu
tercapainya tuntutan keadilan di dalam sistem peradilan terpadu (integrated criminal justice system),
sehingga dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengamanatkan penguatan kelembagaan
LPSK, tidak hanya saksi dan korban dalam pelanggaran HAM berat, tindak pidana korupsi, tindak
pidana pencucian uang dan tindak pidana terosisme saja yang mendapatkan perlindungan, namun
juga untuk semua kasus pidana, di mana para saksi dan korbannya memerlukan perlindungan. Oleh
karenanya, LPSK diharapkan dapat membangun kepercayaan dari masyarakat sebagai pelapor.
Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Perlindungan Hukum, Saksi dan Korban

Abstract
Often, witnesses can not be presented on trial due to threat from certain parties, both physically and
psychologically, so that legal protection be required to anyone who knows or find something that can
help reveal the criminal acts that happened and inform to law enforcers. This research was aimed to
find out the purpose of establishment and policy analysis process of witnesses and victims protection.
This normative juridical research used qualitative analysis by doing study literature.Based on the
research results, the researcher concluded that the witness and the victim becomes an important
element to help achieve justice in the integrated criminal justice system, so that with the Law Number
13/2006 jo. Law Number 31/2014 on the Protection of Witness and Victims, which mandates the
institutional strengthening of The Institution of Witnesses and Victims Protection (LPSK), not just
witnesses and victims of human rights violations, corruption, money laundering and terrorism who
will be protected, but also for all cases criminal.Therefore, LPSK is expected to build the trust of the
community.
Keywords: Policy Analysis, Legal Protection, Witness and Victim
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PENDAHULUAN
Peranan korban dalam sistem peradilan
pidana (criminal justice system) sangat
menentukan dalam hal pembuktian, mengingat
korban seringkali memiliki kualitas sebagai
saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi
yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam
pemeriksaan perkara pidana. Pengaturan
dan perlindungan hukum bagi saksi korban
dapat dibenarkan secara sosiologis bahwa
dalam kehidupan bermasyarakat semua
warga negara harus berpartisipasi penuh,
sebab masyarakat dipandang sebagai sistem
kepercayaan yang melembaga (system of
institutionalized trust).¹ Tanpa kepercayaan
itu maka kehidupan sosial tidak mungkin
berjalan dengan baik sebab tidak terdapat
pedoman yang pasti dalam bertingkah laku.
Kepercayaan ini terpadu melalui normanorma yang diekspresikan di dalam struktur
organisasional seperti polisi, jaksa, pengadilan
dan sebagainya. Bagi korban kejahatan,
dengan terjadinya kejahatan terhadap dirinya
akan menghancurkan kepercayaan tersebut
dan pengaturan hukum pidana dan lain-lain
berfungsi untuk mengembalikan kepercayaan
tersebut.²
Dalam rangka pengaturan hukum
pidana terhadap korban kejahatan, secara
mendasar dikenal dua model yakni: 1)
model hak-hak prosedural (The Procedural:
Rights Model); dan 2) model pelayanan (The
Services Model). Pada model yang pertama
penekanan diberikan pada dimungkinkannya
si korban untuk memainkan peranan aktif di
dalam proses kriminal atau di dalam jalannya
proses peradilan. Dalam hal ini si korban
kejahatan diberi hak untuk mengadakan
tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa
atau hak untuk dihadirkan dan didengar di
setiap tingkatan sidang pengadilan dimana
kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk
hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga
1
2
3
4
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permasyarakatan sebelum diberikan lepas
bersyarat dan pada akhirnya hak untuk
mengadakan perdamaian atau peradilan
perdata. Pendekatan tersebut merupakan
model pendekatan terhadap korban sebagai
seorang subjek yang harus diberi hak-hak
yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar
kepentingan-kepentingannya.
Selanjutnya
pada model pelayanan, perlunya diciptakan
standar-standar baku bagi pembinaan korban
kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi
untuk melindungi kepentingan korban atau
kejaksaan dalam rangka penanganan
perkaranya. Pemberian kompensasi sebagai
sanksi pidana yang bersifat restitutif dan
dampak
pernyataan-pernyataan
korban
sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini
melihat korban kejahatan sebagai sasaran
khusus untuk dilayani dalam kerangka
kegiatan polisi dan para penegak hukum
yang lain.³
Saksi merupakan salah satu faktor penting
dalam pembuktian atau pengungkapan fakta
yang akan dijadikan acuan dalam menemukan
bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah
penyelidikan, penyidikan, dan bahkan
pembuktian di pengadilan.⁴ Pentingnya
peran saksi dalam proses penegakan hukum
terutama hukum pidana tentunya membawa
konsekuensi tersendiri bagi orang yang
dijadikan saksi, baik itu saksi korban dan
saksi pelapor maupun saksi-saksi lain dalam
pembuktian pelaku tindak pidana.
Penegak hukum dalam mencari dan
menemukan kejelasan tentang tindak
pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak
pidana sering mengalami kesulitan karena
tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau
korban disebabkan adanya ancaman, baik
fisik maupun psikis dari pihak tertentu.
Sehubungan dengan hal tersebut, perlu
dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau
korban yang sangat penting keberadaannya
dalam proses peradilan pidana.

Wahyu Wagiman, Hukum Humaniter dan Hak Asasi ManusiaSeri Bahan Bacaan Khusus HAM untuk Pengacara
(Jakarta: ELSAM, 2005), hlm. 101.
Muladi, Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana sebagaimana dimuat dalam kumpulan karangan Hak
Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana (Semarang: Universitas Dipenogoro, 1997), hlm. 172.
Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana (Semarang: Universitas Diponegoro, 2002), hlm.
178.
Muchamad Iksan, Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Surakarta: Muhammadiyah
University Press, 2012), hlm. 98.
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Dalam
rangka
pengaturan
dan
perlindungan saksi dan korban di Indonesia
melalui perundang-undangan yang ada
selama ini, terlihat dalam praktek tidak adanya
jaminan yang pasti terhadap keamanan
dan keselamatan saksi dan korban. Dalam
Kitab
Undang-Undang
Hukum Acara
Pidana (KUHAP), sebagai ketentuan hukum
beracara pidana di Indonesia, tersangka
atau terdakwa memiliki sejumlah hak yang
diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab
tersendiri. Sebaliknya bagi saksi termasuk
saksi korban, hanya terdapat beberapa
pasal dalam KUHAP yang memberikan hak
pada saksi, tetapi pemberiannya pun selalu
dikaitkan dengan tersangka atau terdakwa.
Kepentingan atau hak saksi yang dilindungi
dalam KUHAP hanya diatur dalam satu pasal
yakni Pasal 229.
Dalam penegakkan hukum pidana
diperlukan adanya alat bukti berupa
keterangan saksi namun tidak mudah dalam
mendapatkannya. Hal ini terbukti bahwa
masih banyak korban kejahatan, seperti
kasus kekerasan dalam rumah tangga,
kejahatan terhadap anak, kejahatan terhadap
perempuan dan kejahatan lain di mana saksi
tidak ingin dan bahkan takut untuk melaporkan
kejahatan yang dilakukan terhadap diri korban
itu sendiri.
Berdasarkan
hal
tersebut
maka
ingin diketahui apa yang menjadi tujuan
pembentukan kebijakan Perlindungan Saksi
dan Korban serta proses analisis kebijakan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban.

PEMBAHASAN
Analisis Kebijakan
Sebagai pengkomunikasian atau penciptaan dan penilaian kritis, pengetahuan
yang relevan dengan kebijakan. Pengkomunikasian pengetahuan yang relevan dengan
5
6
7
8

kebijakan dapat dipandang sebagai proses
empat tahap yang melibatkan analisis kebijakan, pembuatan materi, komunikasi interaktif, dan pemanfaatan pengetahuan.⁵ Analisis
kebijakan berhubungan dengan penyelidikan
dan deskripsi sebab akibat dan konsekuensikonsekuensi kebijakan.⁶
Analisis kebijakan dibuat atas dasar
permintaan informasi dan nasihat dari
pelaku kebijakan pada setiap tahap dari
proses pembuatan kebijakan. Dalam rangka
menanggapi permintaan tersebut, analisis
kebijakan menciptakan dan secara kritis
menilai pengetahuan yang relevan dengan
masalah kebijakan, masa depan kebijakan,
aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja
kebijakan. Kelima tipe informasi tersebut
diperoleh melalui lima prosedur analisis
kebijakan
yaitu
perumusan
masalah,
peramalan,
rekomendasi,
pemantauan,
dan evaluasi.⁷ Prosedur-prosedur analisis
kebijakan tersebut berhubungan dengan
metode-metode atau teknik-teknik tertentu
yang membantu menghasilkan tipe informasi
tertentu. Informasi didasarkan pada pernyataan
pengetahuan
menjadi
pengetahuan
(kepercayaan tentang kebenaran yang masuk
akal) setelah pernyataan tersebut dapat
bertahan dari kritik, tantangan, dan sanggahan
yang ditemui dalam debat kebijakan.
Dalam mengkomunikasikan pengetahu
an tersebut, analis menciptakan berbagai
dokumen yang relevan dengan kebijakan
seperti nota kebijakan, paper isu kebijakan,
ringkasan eksekutif, lampiran, dan siaran
berita. Pada gilirannya, dokumen-dokumen
tersebut berguna sebagai bahan untuk
berbagai strategi komunikasi interaktif dalam
percakapan, konferensi, pertemuan, briefing,
dengar pendapat resmi, dan bentuk-bentuk
presentasi lisan lainnya. Tujuan dari penciptaan
dokumen-dokumen yang relevan dengan
kebijakan dan presentasi lisan ini adalah
untuk meningkatkan prospek pemanfaatan
pengetahuan dan diskusi terbuka antara
para pelaku kebijakan pada beberapa tahap
proses pembuatan kebijakan.⁸

William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
2000), hlm. 1.
Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik. (Yogyakarta: Media Press, 2005, 27).
William N. Dunn,Op.Cit., hlm. 21.
Ibid., hlm. 58.
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Gambar 1
Proses Analis Kebijakan

Sumber: Dunn, 2000

Tujuan Pembentukan Kebijakan
Perlindungan Saksi dan Korban
Berdasarkan asas kesamaan di
depan hukum (equality before the law) yang
menjadi salah satu ciri dari negara hukum,
saksi dan korban dalam proses peradilan
pidana harus diberi jaminan perlindungan
hukum. Perlindungan saksi dan korban
harus mengacu pada kelima asas yaitu:
1) penghargaan atas harkat dan martabat
manusia; 2) rasa aman; 3) keadilan; 4) tidak
diskriminatif, dan 5) kepastian hukum dengan
tujuan untuk memberikan rasa aman bagi saksi
dan korban dalam memberi keterangan pada
setiap proses peradilan pidana. Dalam rangka
menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk
mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan
iklim yang kondusif dengan cara memberikan
perlindungan
hukum
dan
keamanan
kepada setiap orang yang mengetahui atau
menemukan suatu hal yang dapat membantu
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mengungkapkan tindak pidana yang telah
terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada
penegak hukum. Perlindungan tersebut
dimaksudkan agar dia tidak merasa terancam
atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya.
Selama ini banyak kasus kejahatan
tidak pernah tersentuh proses hukum
untuk disidangkan karena tidak ada
satupun saksi maupun korban yang berani
mengungkapkannya, sementara bukti lain yang
didapat penyidik amatlah kurang memadai.
Ancaman penganiayaan, penculikan korban,
saksi atau anggota keluarganya hingga
pembunuhan menjadi alasan utama yang
membuat nyali mereka menciut untuk terlibat
dalam memberikan kesaksian.
Dalam prakteknya, tidak sedikit ancaman
atau intimidasi yang diterima korban, atau
saksi atau keluarganya baik dalam ancaman
bentuk fisik, maupun psikis. Bahkan tidak
jarang pula para saksi yang mencoba berani
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akan memberikan keterangan di persidangan
terancam dihilangkan nyawanya oleh pelaku
atau suruhannya. Kondisi ini tentu akan
memicu ketakutan luar biasa baik bagi
saksi korban maupun bagi saksi lainnya,
akibatnya penyidik seringkali kesulitan untuk
mengungkap kejahatan yang terjadi untuk
meneruskan proses hukumnya sampai ke
pengadilan.
Pembentukan
kebijakan
mengenai
perlindungan saksi dan korban diperlukan
untuk membentuk suatu peraturan yang
mengakomodasi
perlindungan
(payung
hukum) terhadap saksi dan korban dalam
sistem peradilan terpadu di Indonesia, di
mana saksi dan korban menjadi elemen
penting untuk membantu tercapainya tuntutan
keadilan di dalam sistem peradilan terpadu
(integrated criminal justice system), terutama
pada kasus-kasus tertentu antara lain tindak
pidana korupsi, tindak pidana narkotika atau
psikotropika, tindak pidana terorisme, dan
tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi
saksi dan korban dihadapkan pada situasi
yang sangat membahayakan jiwanya.⁹
Analisis Kebijakan Undang-Undang
Perlindungan Saksi dan Korban
Undang-Undang Perlindungan Saksi dan
Korban pada awalnya adalah amanat yang
didasarkan Ketetapan MPR No. VIII Tahun
2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan
Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme, yang menyatakan
bahwa perlu adanya sebuah undangundang yang mengatur tentang perlindungan
saksi.¹⁰ Hal yang perlu diperhatikan dalam
pembentukan
Undang-Undang
tentang
Perlindungan Saksi dan Korban adalah
memberikan definisi yuridis dari saksi dan
korban sehingga dapat ditentukan batasbatas pengaturannya. Dalam hukum positif di
Indonesia, masalah saksi dan korban sudah
mendapat pengaturan meskipun sifatnya
sangat sederhana dan parsial. Hal ini dapat
dilihat dalam hukum pidana materiil maupun
hukum pidana formil.
9
10

Dalam hukum pidana materiil terlihat
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) Pasal 14 huruf c, dalam hal hakim akan
menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan
adanya syarat umum dan syarat khusus yang
harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam
masa percobaan, syarat khusus berupa
terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih
pendek dari pada masa percobaannya, harus
mengganti segala atau sebagian kerugian
yang ditimbulkan oleh pembuatnya. Dalam
hukum pidana formil terlihat dalam KUHAP
Pasal 1 angka 26 yang mencakup pengertian
saksi adalah orang yang dapat memberikan
keterangan guna kepentingan penyidikan,
penuntutan, dan peradilan tentang suatu
perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat
sendiri dan ia alami sendiri.
Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Pasal 18 ayat (1) huruf b terdapat
pidana tambahan berupa pembayaran
uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang
diperoleh dari tindak pidana korupsi; Pasal
21 yang mengancam dengan pidana penjara
atau pidana denda bagi yang mencegah,
merintangi atau menggagalkan penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan terhadap saksi
dalam tindak pidana korupsi; dan Pasal 24
yang memberikan perlindungan atas identitas
pelapor.
Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
memberikan perlindungan kepada pelapor
dan saksi dengan mewajibkan kepada
PPATK, penyidik, penuntut umum atau
hakim untuk merahasiakan identitas pelapor.
Saksi, penuntut umum, hakim dan orang lain
yang bersangkutan dengan tindak pidana
pencucian uang yang sedang diperiksa
di sidang pengadilan dilarang menyebut
nama dan alamat pelapor, atau hal-hal lain
yang memungkinkan dapat terungkapnya
identitas pelapor. Larangan tersebut pada

Supriyadi Widodo Eddyono, Aspek-Aspek Perlindungan Saksi dan Korban dalam RUU KUHAP, (Jakarta: Institute
Criminal Justice Reform-ICJR, 2014), hlm. 1.
Supriyadi Widodo Eddyono, UU Perlindungan Saksi Belum Progresif Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No
13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, (Jakarta: ELSAM, 2006), hlm. 2.
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setiap persidangan diingatkan oleh hakim
kepada saksi, penuntut umum atau orang
lain yang terkait dengan pemeriksaan tindak
pidana pencucian uang. Setiap orang yang
memberikan kesaksian dalam pemeriksaan
tindak pidana pencucian uang, negara
wajib memberikan perlindungan khusus dari
kemungkinan ancaman yang membahayakan
diri, jiwa dan/atau hartanya, termasuk
keluarganya. Pelapor dan/atau saksi tidak
dapat dituntut baik secara perdata maupun
pidana atas laporan dan/atau kesaksian yang
diberikan oleh yang bersangkutan. Undangundang tersebut memberikan dasar hukum,
yang menentukan perbuatan pelapor dan/
atau saksi yang melaporkan atau memberikan
kesaksian tentang adanya tindak pidana
pencucian uang bukan merupakan perbuatan
melawan hukum, sehingga terlindungi dari
adanya tuntutan perdata maupun tuntutan
pidana.
Sejak
diundangkannya
UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK)
yang bertujuan memberikan perlindungan
kepada saksi dan korban pada semua tahap
proses peradilan pidana dalam lingkungan
peradilan,
perlindungan
dimaksudkan
sebagai segala upaya pemenuhan hak dan
pemberian bantuan untuk memberikan rasa
aman kepada saksi dan/atau korban. Bila
didasarkan pada pengalaman, implementasi
saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan
perkembangan zaman dan kerap ditemukan
kendala dalam pelaksanaannya, misalnya
perlindungan
terhadap
whistleblower
atau pelapor dan saksi pelaku yang mau
bekerjasama (justice collabolator) yang saat
ini pengaturannya masih minim dalam UU
PSK, kemudian ditambah dengan rumusan
kelembagaan dan kewenangan yang dinilai
masih minim serta berbagai regulasi sektoral
yang berkonsekuensi pada adanya tumpang
tindih pengaturan dan kewenangan sehingga

11
12
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berpotensi menghambat perlindungan saksi
dan pemenuhan hak-hak korban.¹¹
Dalam Pasal 1 angka 1 UU PSK, saksi
adalah orang yang dapat memberikan
keterangan guna kepentingan penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan
di sidang pengadilan tentang suatu perkara
pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri,
dan/atau ia alami sendiri. Berdasarkan
pengertian ini maka undang-undang secara
tegas menyatakan bahwa aturan dalam
undang-undang ini hanya berlaku bagi saksi
dalam lingkup perkara pidana. Rumusan ini
masih tetap menggunakan konsep tentang
pengertian saksi seperti yang sudah diatur
oleh KUHAP. Perbedaannya dengan rumusan
KUHAP adalah bahwa status saksi dalam
RUU ini sudah dimulai di tahap penyelidikan
sedangkan dalam KUHAP status saksi dimulai
dari tahap penyidikan. Pengertian saksi
dalam undang-undang ini sedikit lebih maju,
karena berupaya mencoba memasukkan
atau (memperluas) perlindungan terhadap
orang-orang yang membantu dalam upaya
penyelidikan pidana yang masih berstatus
pelapor atau pengadu. Meskipun tidak
secara tegas dinyatakan bahwa pelapor juga
dilindungi, tapi para perumus berkeyakinan
bahwa pelapor sudah tercakup dalam wilayah
penyelidikan.¹²
Namun perlindungan terhadap status
saksi dalam konteks penyelidikan ini pun
masih terbatas dan kurang memadai karena
terbentur pada bunyi pasal yang terdapat
dalam KUHAP, di mana saksi merupakan
orang yang memberikan keterangan perkara
pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri
dan/atau ia alami sendiri. Hal ini berhubungan
dengan
kekuatan
nilai
pembuktian.
Penggunaan rumusan inilah yang kemudian
akan membatasi perlindungan terhadap
saksi yang mendengar, melihat dan/atau
mengalami sebuah tindak pidana. Oleh karena
dalam banyak kasus, orang yang berstatus

Kementerian Hukum dan HAM. “Revisi UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban” (http://
sumut.kemenkumham.go.id/berita/berita-utama/572-konsultasi-publikterkait-revisi-uu-no-13-tahun-2006-tentangperlindungan-saksi-dan-korban, diakses29 Februari 2016)
Supriyadi Widodo Eddyono, Op.Cit., hlm. 3
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pelapor ini terkadang bukanlah orang
yang mendengar, melihat atau mengalami
sendiri perkara pidana tersebut tetapi orang
yang mempunyai informasi penting dalam
mengungkap sebuah kasus, sebagai contoh
mengetahui di mana informasi mengenai alat
bukti ditemukan atau tempat di mana sebuah
dokumen-dokumen pembuktian berada. Oleh
karena itu pula maka undang-undang ini sulit
diterapkan untuk dapat melindungi orangorang yang berstatus whistleblower. Secara
umum pengertian whistleblower adalah
orang-orang yang mengungkapkan fakta
kepada publik mengenai sebuah skandal,
bahaya, malpraktik, maladministrasi maupun
korupsi.¹³
Sasaran perlindungan yang diberikan
undang-undang tersebut terhadap saksi dapat
diketahui dalam ketentuan Pasal 5 ayat 2, hak
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan
kepada saksi dan/atau korban tindak pidana
dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan
keputusan LPSK. Yang dimaksud dengan
kasus-kasus tertentu, antara lain tindak pidana
korupsi, tindak pidana narkotika/psikotropika,
tindak pidana terorisme, dan tindak pidana
lain yang mengakibatkan posisi saksi dan
korban dihadapkan pada situasi yang sangat
membahayakan
jiwanya.
Seharusnya
kategori saksi yang berhak mendapatkan
perlindungan tidak digunakan pada jenisjenis kejahatannya seperti dalam pasal 5
tersebut. Sebaiknya model pembatasan atau
seleksi hanya di dasarkan pada kategori
ancaman atau intimidasi yang diterima oleh
saksi, bukan jenis atau ruang lingkup tindak
pidananya.
Rumusan ini akan menutup perlindungan
saksi di luar tindak pidana tersebut, hal tersebut
akan mendiskriminasi para saksi karena telah
menutup perlindungan saksi dalam tindak
pidana lain, meskipun ancaman dan intimidasi
telah termasuk kategori yang berat. Sebagai
contoh, banyak kasus-kasus tindak pidana
perkosaan (kejahatan seksual) yang justru
mendapatkan ancaman yang berat, lihat
13
14
15

juga berbagai kasus pidana di wilayah tindak
pidana lingkungan (menyangkut korporasi),
illegal loging dalam kasus-kasus tersebut
banyak saksi dianiaya bahkan mengalami
percobaan pembunuhan.¹⁴
Pemahaman masyarakat pendamping
korban dan aparat hukum terkait restitusi
(pemberian ganti rugi) kepada korban tindak
kejahatan dinilai masih minim. Akibatnya,
pemberian restitusi korban dalam putusan
pengadilan seringkali tidak sesuai dengan apa
yang diharapkan. Ketua LPSK, Abdul Haris
Semendawai mengatakan, LPSK, Jaksa,
dan Hakim seringkali berbeda pendapat
terkait pemberian ganti rugi (restitusi) kepada
korban tindak pidana, sehingga besaran
restitusi yang diterima korban lebih kecil dari
semestinya. Hakim dan Jaksa cenderung
lebih memilih menggunakan penggabungan
perkara KUHAP Pasal 98, karena hukum
acaranya dianggap lebih pasti, kuat, dan
fleksibel sedangkan hukum acara mekanisme
restitusi dalam UU PSK dijabarkan dalam
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun
2008, sehingga banyak aparat penegak
hukum menganggap PP ini berada di bawah
KUHAP.¹⁵ Hak atas restitusi merupakan hak
atas ganti rugi yang yang menjadi tanggung
jawab pelaku tindak pidana. Namun, untuk
kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
berat, negara juga ikut membayar ganti rugi.
Kelemahan dari pelaksanaan restitusi ini
diantaranya adalah tidak diatur mengenai
daya paksa, untuk melakukan pembayaran
dalam UU PSK sehingga bila pelaku tak
bersedia membayar, maka tidak ada implikasi
apapun baginya.
Pada tahun 2014, pemerintah telah
membentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2014 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban. Pada bagian konsiderans
(menimbang) UU PSK baru tersebut
disebutkan bahwa beberapa ketentuan
dalam UU PSK adalah untuk menyesuaikan
dengan perkembangan kebutuhan hukum

Koalisi Perlindungan Saksi. “Pengertian Saksi dan Perlindungan bagi Para Pelapor haruslah diperluas”,
(www.antikorupsi.org1, diakses 29 Februari 2016)
Supriyadi Widodo Eddyono, Op.Cit., hlm. 9.
Fefy Dwi Haryanto. “Implementasi Restitusi Korban Masih Rendah”, (http://nasional.sindonews.com/
read/2012/09/13/13/672280/implementasi-restitusi-korban-masih-lemah, diakses 29 Februari 2016)
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masyarakat. Beberapa hal baru telah diatur
baik dari segi perlindungan terhadap saksi,
korban, dan saksi pelaku maupun dari segi
penegaknya yaitu dalam hal ini Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
UU PSK tersebut memuat secara detil
perlindungan terhadap saksi dan korban. Dalam
undang-undang tersebut, disebutkan saksi
dan korban yang terkait dengan kepentingan
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan, memiliki
sejumlah hak. Selain kepada saksi dan/
atau korban, hak yang diberikan dalam
kasus tertentu, dapat diberikan kepada saksi
pelaku, pelapor, dan ahli, termasuk pula
orang yang dapat memberikan keterangan
yang berhubungan dengan suatu perkara
pidana meskipun tidak didengarnya sendiri,
tidak dilihatnya sendiri, dan tidak dialami
sendiri, sepanjang keterangan orang itu
berhubungan dengan tindak pidana. Undangundang itu juga menegaskan bahwa korban
pelanggaran HAM berat, korban tindak pidana
terorisme, korban tindak pidana perdagangan
orang, korban tindak pidana penyiksaan,
korban tindak pidana kekerasan seksual,

16
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dan korban penganiayaan berat, juga berhak
mendapatkan bantuan medis, dan bantuan
rehabilitasi psikososial dan psikologis.
Menurut Supriyadi Widodo Eddyono,
anggota Koalisi dari Institute Criminal Justice
Reform (ICJR), dan Koalisi Perlindungan
Saksi dan Korban (KPSK), ada beberapa
kemajuan signifikan yang terlihat dalam UU
PSK tersebut. Pertama, semakin menguatnya
pemberian bantuan hak korban khususnya hak
atas bantuan medis, rehabilitasi psikososial
dan psikologis. Bantuan medis psikososial
dalam undang-undang ini dapat di akses
tidak hanya bagi korban HAM berat, namun
juga bagi korban tindak pidana lainnya seperti
korban tindak pidana terorisme, korban tindak
pidana perdagangan orang, korban tindak
pidana penyiksaan, korban tindak pidana
kekerasan seksual, dan korban penganiayaan
berat. Kedua, semakin memadainya hak
saksi dalam perlindungan, misalnya adanya
hak pendampingan bagi saksi, perlindungan
bagi ahli yang memberikan keterangan dan
perlindungan khusus bagi anak yang menjadi
saksi. Ketiga adalah penguatan kelembagaan
LPSK yang sangat memadai dan tentunya
berguna bagi pelaksanaan tugas LPSK.¹⁶

LPSK, “LPSK Pascadisahkan UU No 31 Tahun 2014 Makin Berat Tantangandi Tengah Ketidakpastian 2015”. Majalah
Kesaksian Media Informasi dan Komunikasi Perlindungan Saksi dan Korban. Edisi 1, 2015, hlm. 5-11.
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Gambar 2.
Proses Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban

(Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban)
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PENUTUP
Kesimpulan
Pemenuhan hak atas rasa aman untuk
melindungi saksi dan korban dalam sebuah
kasus pidana menjadi kebutuhan yang penting
supaya proses hukum di pengadilan berjalan
baik. Saksi adalah mereka yang mempunyai
pengetahuan sendiri berdasarkan apa
yang dialami, dilihat, dan/atau didengarnya
berkenaan dengan dugaan terjadinya tindak
pidana.
Sebelum
terbitnya
undang-undang
tentang perlindungan saksi dan korban,
peraturan tentang perlindungan saksi,
pelapor dan korban bervariasi dan tersebar
di berbagai peraturan perundang-undangan.
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban yang mengamanatkan penguatan
kelembagaan LPSK dalam menjalankan
tugas perlindungan dan pemenuhan hak,
maka tidak hanya saksi dan korban dalam
pelanggaran HAM berat, tindak pidana korupsi,
tindak pidana pencucian uang dan tindak
pidana terosisme saja yang mendapatkan
perlindungan, namun juga untuk semua kasus
pidana, di mana para saksi dan korbannya
memerlukan perlindungan.
Saran
Dengan diperkuatnya kelembagaan
LPSK, LPSK diharapkan dapat membangun
kepercayaan masyarakat melalui kinerja
lembaga tersebut saat menerima laporan
masyarakat yang merasa terancam. Bila
masyarakat percaya terhadap LPSK, maka
masyarakat juga tidak akan takut melaporkan
tindak pidana yang ada di sekitarnya.
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