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KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya, Jurnal
Ilmiah Kebijakan Hukum kembali terbit menemui ruang sidang pembaca. Salawat beserta salam tak
lupa pula disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah merubah cakrawala berpikir
umat manusia dari pemikiran tradisional mistis ke era rasionalitas ilmiah modern.
Eksistensi dan keberkalaan suatu penerbitan jurnal ilmiah di banyak lembaga Litbang selalu
menjadi masalah sekaligus tantangan bagi setiap pengelolanya, mulai dari minimnya anggaran,
kurangnya SDM, minimnya artikel/tulisan masuk dan penyesuaian ketentuan penulisan ilmiah yang
disyaratkan oleh instansi pembina.
Dalam terbitan Volume 10 Nomor 2 Bulan Juli Tahun 2016 ini, kami memuat hasil-hasil
penelitian hukum, diantaranya di bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, Peradilan Anak, di samping
dua tulisan berupa tinjauan hukum. Naskah tulisan yang masuk telah diseleksi secara ketat oleh
Dewan Redaksi dan melalui penelaahan dan penilaian dari Mitra Bestari. Oleh karena itu tidak
semua tulisan yang masuk dapat dimuat. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kualitas substansi
tiap-tiap tulisan sehingga tetap terjaga kedalaman analisis dan pembahasannya. Dari hasil seleksi
dimaksud kami memuat tulisan berupa hasil penelitian yang ditulis oleh Ahmad Sanusi dengan judul
Pelaksanaan Fungsi Cabang Rumah Tahanan Negara di Luar Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, kedua ditulis oleh Taufik H. Simatupang dengan judul Analisa Yuridis Peralihan Tempat
Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma ke dalam Wilayah Kerja
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan, ketiga ditulis oleh Edward James Sinaga dengan
judul Optimalisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) pada Bidang
HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Keempat ditulis oleh Yul Ernis
dengan judul Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di
Indonesia, Kelima ditulis oleh Rr. Susana Andi Meyrina dengan judul Implementasi Peningkatan
Kinerja Melalui Merit Sistem Guna Melaksanakan Undang-undang Aparatur Sipil Negara. Tinjauan
hukum ditulis oleh Nizar Apriansyah dengan judul Peran Pemerintahan Dalam Pembentukan
Kebijakan Hukum, kedua ditulis oleh Ahmad Jazuli dengan judul Strategi Pencegahan Radikalisme
Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada
para Mitra Bestari (Peer Reviewer) yang telah melakukan penelaahan, analisis dan penilaian atas
kelayakan tulisan untuk dimuat di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Terima kasih juga kami ucapkan
kepada semua penulis yang telah berkenan menyumbangkan tulisannya.
Akhirnya, kami berharap semua hasil penelitian dan tinjauan hukum yang dimuat dalam
jurnal ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan dan pembangunan hukum dan
kebijakan di Indonesia. Kami juga sangat terbuka atas semua kritik dan saran konstruktif dalam
rangka perbaikan dan penyempurnaan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum di waktu mendatang.
Selamat Membaca,
REDAKSI
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Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya
Ahmad Sanusi
Pelaksanaan Fungsi Cabang Rumah Tahanan Negara di Luar Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10 Nomor 2. Juli 2016
Keberadaan Rumah Tahanan Negara diatur dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
yang menyebutkan ayat (1) Di setiap Ibukota Kabupaten atau Kotamadya dibentuk Rutan oleh
Menteri; ayat (2) apabila dipandang Menteri dapat membentuk atau menunjuk Rutan di luar tempat
sebagaimana dimaksud ayat (1) yang merupakan cabang dari Rutan; ayat (3) Kepala cabang Rutan
diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan
fungsi cabang rumah tahanan. Sementara metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode penelitian evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan program, dengan digunakannya
metode ini diharapkan mendapatkan gambaran secara umum terkait Kebijakan Kementerian
Hukum dan HAM tentang keberadaan Rumah Tahanan Negara di luar Kementerian Hukum dan
HAM. Keberadaan Cabang rutan di luar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, belum
bersinerginya cabang rutan di luar kementerian dengan rutan yang berada di bawah Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan.
Kata kunci: Pelaksanaan Fungsi Cabang Rumah Tahanan Negara, Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia R.I.

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya
Taufik H Simatupang
Analisa Yuridis Peralihan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Internasional Halim
Perdana Kusuma Ke Dalam Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10 Nomor 2. Juli 2016
Struktur organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.04 Tahun
2006 memiliki Bidang Pendaratan dan Izin Masuk yang bertugas melaksanakan pemeriksaan
keimigrasian terhadap setiap orang yang keluar dan masuk wilayah Indonesia melalui Tempat
Pemeriksaan Imigrasi, tetapi dalam kenyataannya Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan
belum memilikinya. Hal ini mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai dalam memenuhi
capaian kinerja sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Permasalahan kajian ini adalah
bagaimanakah dampak yuridis atas peningkatan kelas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta
Selatan dan kesiapan dalam rencana peralihan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara
Internasional Halim Perdana Kusuma. Kajian ini didekati dengan pendekatan kualitatif dengan
mengumpulkan dan memanfaatkan semua informasi yang terkait dengan pokok permasalahan.
Hasil kajian menyimpulkan bahwa pertama dampak yuridis dari peningkatan kelas yang memiliki
Bidang Pendaratan dan Izin Masuk adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Tempat
Pemeriksaan Imigrasi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa wilayah kerja Kantor Imigrasi
Kelas I Khusus Jakarta Selatan belum memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Hal ini kemudian
berakibat kepada temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Kedua Kantor Imigrasi Kelas I Khusus
Jakarta Selatan sudah cukup siap dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Pendaratan
dan Izin Masuk karena sudah memiliki Sumber Daya Manusia dan Anggaran yang memadai.
Ketiga menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia agar Tempat Pemeriksaan
Imigrasi Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma menjadi bagian wilayah kerja Kantor
Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan
Kata Kunci: Peningkatan Kelas Satuan Kerja Organisasi, Penambahan Tugas dan Fungsi,
Capaian Kinerja Pegawai, Konsekuensi Yuridis.
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Edward James Sinaga
Optimalisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Pada
Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10 Nomor 2. Juli 2016
Penghargaan, penghormatan, serta perlindungan HAM adalah hal yang amat penting yang tidak
mengenal ruang dan waktu. Untuk melaksanakan Rencana Aksi HAM yang optimal diperlukan
pencerahan mengenai nilai-nilai HAM sampai ke tingkat desa dengan model pelaksanaan
Diseminasi HAM yang variatif. Bidang HAM pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kementerian
Hukum dan HAM harus mampu melaksanakan amanatkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun
2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah
untuk menyusun strategi peningkatan kinerja agar terwujudnya pelaksanaan Rencana Aksi HAM
yang optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang sifatnya deskriptif (descriptive
research) dan menggunakan analisis SWOT untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang dan
ancaman yang ada pada sebuah organisasi. Analisis situasi menggunakan matriks SWOT yang
menghasilkan 4 tipe strategi, yaitu strategi SO, WO, ST, dan WT; matriks Internal-Eksternal
menggunakan total skor bobot matriks EFE dan IFE untuk menghasilkan strategi bersaing bagi
organisasi. Agar terwujudnya pelaksanaan Rencana Aksi HAM yang optimal, Bidang HAM harus
memanfaatkan kekuatan adanya tugas dan fungsi yang jelas, namun mengantisipasi kelemahan
pada rendahnya Kinerja Pegawai Subbidang Pemajuan HAM. Selain itu Bidang HAM memiliki
peluang melakukan kerja sama yang baik dengan Pemda untuk melakukan diseminasi HAM,
namun harus waspada pada ancaman belum terciptanya persamaan persepsi dan pemahaman
tugas bagi panitia Rencana Aksi HAM Provinsi/Kabupaten/Kota. Posisi Koordinat (-2,25 , 0,31)
artinya berada pada kwadran IV. Ini menunjukkan bahwa secara internal kelemahan organisasi lebih
dominan dibandingkan kekuatannya. Sementara peluang organisasi lebih dominan dibandingkan
dengan ancaman, dan dalam menyelesaikan permasalahan organisasi bersifat rasional.
Kata Kunci: Optimalisasi, Perlindungan, Hak Asasi Manusia
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Yul Ernis
Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana
Anak di Indonesia
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10 Nomor 2. Juli 2016
Diversi dan Keadilan Restoratif telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak (UU SPPA) lebih mengutamakan perdamaian dari pada proses hukum formal.
Perubahan yang hakiki antara lain digunakannya pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative
Justice) melalui sistem diversi. UU SPPA mengatur mengenai kewajiban para penegak hukum
mengupayakan diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses
di luar peradilan pidana) pada seluruh tahapan proses hukum. Keadilan Restoratif sebagai
pelaksanaan diversi, diterbitkannya PP yang merupakan turunan dari UU SPPA Mahkamah Agung
menerbitkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak. Poin penting PERMA adalah hakim wajib menyelesaikan persoalan anak
yang bermasalah dengan hukum (ABH) dengan cara diversi dan memuat tata cara pelaksanaan
diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian perkara pidana anak. Penelitian ini
“difokuskan” pada, arti penting pendekatan Keadilan Restoratif dan eksistensi Diversi dan Keadilan
Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak. Metode pendekatan yang digunakan
adalah penelitian yuridis normatif, yang bersifat analisis kualitatif. Penelitian ini menunjukkan
pentingnya pendekatan Keadilan Restoratif dan eksistensi diversi dalam penyelesaian perkara
tindak pidana anak untuk mengubah paradigma penghukuman pidana menjadi pemulihan
hubungan pelaku-korban-masyarakat.
Kata kunci: Diversi, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Anak
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Rr. Susana Andi Meyrina
Implementasi Peningkatan Kinerja Melalui Merit Sistem Guna Melaksanakan
Undang-Undang Aparatur Sipil Negara No.5 Tahun 2014 di Kementerian Hukum dan HAM
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10 Nomor 2. Juli 2016
Pelaksanakan Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan
wujud dari kelanjutan keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, menuju profesionalisme
pegawai secara terbuka, kompetensi dan produktif. Merit sistem ASN adalah merupakan penilaian
kinerja berdasarkan prestasi kerja. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem
merit terhadap pengembangan pegawai sesuai kebutuhan dilingkungan Kementerian Hukum dan
HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan
kualitatif. Harapan kedepan agar implementasi merit sistem yang terdapat pada isi Undang-undang
ASN dapat dilaksanakan dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, secara professional, sesuai
dengan keahlian dan kompetensi pegawai dengan mengedepankan penilaian obyektif dan netral,
maka pelaksanaan sistem merit melalui uji kompetensi pegawai, akan membawa perkembangan
profesional peningkatan kinerja dengan lebih baik lagi dilaksanakan di Kementerian Hukum dan
HAM.
Kata Kunci: Implementasi Merit Sistem, Kinerja, Pengembangan Pegawai
Nizar Apriansyah
Peran Pemerintahan Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10 Nomor 2. Juli 2016
Pemerintah sebagai pembentuk kebijakan terkadang menghasilkan kebijakan yang tidak menyentuh
langsung kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat.Birokrasi pemerintah memberi andil terhadap
keterpurukan bangsa Indonesiadalam krisis yang berkepanjangan. kesemuanya ini patut diduga
imbas dari birokrasi yang dibangun oleh pemerintah sebelum era reformasi (orde baru), yang telah
membentuk budaya birokrasi yang kental dengan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari
data Komisi Pemberantasan Korupsi terlihat bahwa setiap tahun terjadi peningkatan penindakan
korupsi yang ditangani, kesemuanya ini mengindikasikan bahwa reformasi birokrasi yang dijalankan
selama ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Peran pemerintah sebagai pembuat
kebijakan diharapkan dapat meminimalisir celah-celah yang bisa membuat oknum pemerintah
berbuat di luar prosedur yang berlaku belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kebijakan
yang diciptakan seringkali bertentangan dan tidak memenuhi rasa keadilan masayarakat hal ini
terlihat dari banyaknya peraturan pemerintah daerah yang dibatalkan dan direvisi.Dalam tulisan ini
ada beberapa hal yang terungkap diantara aspek-aspek yang mempengaruhi birokrat di Indonesia
dalam proses pembentukan kebijakan dan peran pemerintah dalam pembentukan kebijakan
hukum dan faktor yang mempengaruhinya.
Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pembentukan Kebijakan, Kebijakan Hukum, Birokrat.
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Ahmad Jazuli
Strategi Pencegahan Radikalisme dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10 Nomor 2. Juli 2016
Salah satu kewajiban negara sebagai amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun
1945 adalah “.......melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia…
.”.Strategi pencegahan radikalisme yang berujung pada aksi teror senantiasa merujuk pada
perkembangan kegiatan tersebut dalam lingkup global baik di kawasan Asia, Afrika, dan Eropa
serta di Amerika serikat.Sasaran strategis terorisme adalah: merubah kebijakan pemerintah;
menimbulkan konflik horizontal/vertikal; menunjukkan kelemahan/mempermalukan pemerintah
dan mendeligitimasi pemerintah; memancing reaksi brutal pemerintah dan menarik simpati publik;
dan menggunakan media sebagai sarana propaganda/kampanye gratis. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui dan menganalisis strategi pencegahan radikalisme dalam rangka pemberantasan
tindak pidana terorisme.Dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif
analisis melalui pengkajian hukum doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan tindak pidana teroris di Indonesia, maka hasilnya yang didapat adalah bahwa
untuk melakukan pencegahan terhadap paham radikalisme, bisa dilakukan dengan dua strategi
yaitu hard approach dan soft approach. Strategi yang dilakukan dengan memadukan antara
penindakan dan pencegahan dan dilakukan secara bersamaan dengan melakukan pendekatan
“penegakan hukum proaktif” (proactive law enforcement) tanpa mengenyampingkan prinsip “rule
of law” dan “legaliy principle”. Dengan pendekatan ini maka dapat dilakukan upaya pencegahan
tindakan radikalisme yang mengarah pada terorisme tanpa harus (menunggu) terjadinya suatu
perbuatan dan akibatnya.
Kata Kunci: Strategi pencegahan, Radikalisme, Terorisme
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Ahmad Sanusi
Implementation of The Function of Detention Centre Branch
Outside of The Ministry and Law and Human Right
Scientific Journal of Law Policy, Volume 10 Number 2, Juli 2016
The existence of detention centre is ruled in article 18, Government Regulation Number 27, Year
1983 concerning the implementation of the Criminal Law Procedure Code mentioning paragraph
(1) that each regency or municipality is established the detention center by Ministry; paragraph
(2) when it is considered by the ministry and instituting or designating detention centre outside of
which mentioned in article (1) that is branch of it; paragraph (3) The Chief of Detention Centre is
appointed and fired by the ministry. This research aims to know the implementation of the branch
of detention centre function and the program utilization. Applying this method, it is hoped to get a
general picture of the Ministry and Law and Human Right`s policy concerning the existence of the
branch of detention centre outside the ministry. It seems that all the branch of detentions centre
has not been synergy with detentions centre of the Directorate General of Correction.
Keywords: Implementation of the branch of detention centre function, the Ministry of Law And
Human Rights
Taufik H Simatupang
Juridical Analysis Of The Swicthover Of Immigration Checkpoint At Halim Perdana Kusuma
Airport
Scientific Journal of Law Policy, Volume 10 Number 2, Juli 2016
The organizational structure of Immigration office Class (I) Special of South Jakarta under the
Ministerial Decree of Law And Human Rights Number : M.01-PR.07.04, Year 2006 has had the
Landing Division and Entry Permit charged of carrying out immigration examination to each person
who comes in and out of Indonesia territorial through immigration checkpoint (TPI), but in fact, the
Immigration office Class (I) Special of South Jakarta have had not it yet. Obviously, it will disrupt
tasks and functions of officers to meet the target of performance in accordance with the demands
of bureaucratic reform. The problem of this study is how the juridical impact in the upgrading
of Immigration office Class (I) Special of South` status and its readiness of its switchover. It is
a qualitative approach by collecting data and using all information related to the main issue. It
concludes that the first, juridical impact on status upgrading having the Landing Division and Entry
Permit that carry out tasks and functions in immigration checkpoint. The fact shows that working
area of the Immigration office Class (I) Special of South Jakarta have had not it yet. Then , it
comes to the result of findings of the Supreme Audit Institution. The second, It is ready to perform
its tasks and functions because of its capacity of human resources and the sufficient of the budget.
The third, issues Ministry Regulation of the Ministry of Law And Human Rights so that immigration
checkpoint of International Halim Perdana Kusuma airport become a part of working area of the
Immigration office Class (I) Special of South.
Keywords: status upgrading of organizational task force, increase of task and function, a target
of officer performance, juridical consequence
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Edward James Sinaga
Optimization Of The Action Plan Of National Human Rights Of The Regional Office Of The
Ministry And Law And Human Rights Of DKI Jakarta
Scientific Journal of Law Policy, Volume 10 Number 2, Juli 2016
Appreciation, respect, and protection of human rights is importance thing with unlimited time and
space. To carry out the action plan for human rights, optimally, it is necessary to enlighten about
human rights values reaching to villages by a variative human rights dissemination implementation
model. The section of human rights of the Division of Law Service and Human Rights of the
Ministry of Law and Human Rights have to be able to hold the mandate of the presidential decree
Number 75, Year 2015 concerning the National Action Plan for Human Rights of Indonesia. This
purpose of this research is to arrange a strategy of performance improvement in order to make its
implementation into reality, optimally. It is qualitative and descriptive approach and using SWOT
analysis to assess strength, weakness, chance/opportunity, and a threat of an organization. The
analysis of situation uses SWOT matrix resulting 4 strategy types, that is SO, WO, ST, and WT;
external-internal matrix has a quality score total of EFE and IFE matrix to generate a competitive
strategy for an organization. To make it come true, the Section of Human Rights have to make
benefit of tasks and functions, clearly, but it has to anticipate weakness of the low of its officer
performance. Besides, it has a chance to work together with regional government well to do human
rights dissemination, but it is needed an alert of a threat because of not having the same perception
and mutual understanding of tasks for human rights action plan committee in province/regency/
municipality. Coordinate position (-2,25, 0,31) means at quadrant IV. It shows that internally, the
weakness of organization more dominant than its strength. Meanwhile, a chance of organization is
more dominant than the threat and in the completion of organization problem is rationale.
Keywords: optimization, protection, human rights
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Diversion and Restorative Justice In Case Settlement
Of Juvenile Justice System In Indonesia
Scientific Journal of Law Policy, Volume 10 Number 2, Juli 2016
Diversion and restorative justice have been regulated in the Act Number 11, Year 2012 concerning
the Juvenile Justice System that prioritizes peace than formal law process. An intrinsic change is
used such as in restorative justice approach through diversion system. The Act of Juvenile Justice
System rules about the responsibility of law enforcers attempt to a diversion of all law process
stages. The restorative justice as diversion practice by issued government regulation that is a
derivative from The Act of Juvenile Justice System, then the Supreme Court has issued the Supreme
Court Regulation Number 4 Year 2014 concerning the Guidance of Diversion Administration in
the Juvenile Justice System. The critical point of it, that is the judge has obligation to complete
children against the law in diversion way and contains procedures for its administration that then it
can be guidance for the judges to settle that cases. This research is focused on the importance of
restorative justice approach and diversion existence in case settlement of juvenile justice system.
This research is a normative juridical with qualitative analysis. It shows the importance of restorative
justice approach and diversion existence in settlement of juvenile justice system to change criminal
punishment paradigm turn into retrieval of the relationship among offender-victim and society.
Keywords: diversion, restorative justice, juvenile justice
Rr. Susana Andi Meyrina
Performance Improvement By Merit System Under The Act Of Civil State Apparatus Number
5 Year 2014 Of The Ministry Of Law And Human Rights
Scientific Journal of Law Policy, Volume 10 Number 2, Juli 2016
The implementation of the Act Number 5, Year 2014 on The Civil State Apparatus is entity of a
sustainable successful implementation of bureaucracy reform head to officers professionalism.
The merit system is performance assessment based on work performance. The purpose of this
research is to evaluate the implementation of merit system to officers development according to
the needs of the Ministry of Law and Human Rights. It is a descriptive method with qualitative
approach. It is hoped that implementation of merit system can be carried out professional fit with
skills and competency through competency test by promoting objectivity and neutrality, so that its
implementation will change performance improvement better.
Keywords: implementation of merit system, performance, development of officer
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Nizar Apriansyah
Role of Government in Legal Policy-Making
Scientific Journal of Law Policy, Volume 10 Number 2, Juli 2016
The government as policy-maker, sometimes its policies does not satisfy a basic need and come
to the sense of society justice. The government bureaucracy has a contribution to the adversity of
Indonesia in a long drawn crisis. It can be suspicious of the impact of bureaucracy that is created
by old government (new order) before reformation era, had made a thick culture`s bureaucracy
with corruption, collusion nepotism. The data from the Corruption Eradication Commission shows
that corruption increase year by year, it indicates that bureaucracy reform having not been carried
out as expected, yet. The government`s role as policy-maker is hoped to minimize cracks that
could make government officials perform their duties against procedures. Often, the policies that
have been issued by government contradict and do not meet the sense of social justice, they can
be seen by cancellation and revision of regional government regulations. In this writing, many
things are revealed between the aspects influencing bureaucrat in the policy-making process and
the factors that bring around it.
Keywords: government role, policy-making, law policy, bureaucrat
Ahmad Jazuli
Prevention Strategy of Radicalism in Order To Wipe Out The Terrorism Crime
Scientific Journal of Law Policy, Volume 10 Number 2, Juli 2016
One of state responsibility as mandated the Constitution of the Republic of Indonesia, Year
1945 is "......protecting all Indonesia people and the entire homeland of Indonesia....". Radicalism
prevention strategy leads terror actions. The purpose of terrorism is: change government policy;
make conflict horizontally/vertically; reveal government weakness/make embarrassed and
illegitimate government; trigger government action, brutally and attract sympathy from public; and
media as means a propaganda/free campaign. The purpose of this research is to analysis strategy
of radicalism prevention in order to combat terrorism crime. It is normative juridical approach with
analysis descriptive by doctrinal legal study of legislation related to terrorism crime in Indonesia. It
shows that prevention to radicalism can be done by two strategies namely hard approach and soft
approach. The strategy integrates between action and prevention and conducted, simultaneously
by a proactive law enforcement without put aside principle of rule of law and legality. It can be
effective to prevent terrorism in action.
Keywords: prevention strategy, radicalism, terrorism
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Abstrak
Keberadaan Rumah Tahanan Negara diatur dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang
menyebutkan ayat (1) Di setiap Ibukota Kabupaten atau Kotamadya dibentuk Rutan oleh Menteri; ayat
(2) apabila dipandang Menteri dapat membentuk atau menunjuk Rutan di luar tempat sebagaimana
dimaksud ayat (1) yang merupakan cabang dari Rutan; ayat (3) Kepala cabang Rutan diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi cabang
rumah tahanan. Sementara metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan program, dengan digunakannya metode ini diharapkan
mendapatkan gambaran secara umum terkait Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM tentang
keberadaan Rumah Tahanan Negara di luar Kementerian Hukum dan HAM. Keberadaan Cabang
rutan di luar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, belum bersinerginya cabang rutan di luar
kementerian dengan rutan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Kata kunci: Pelaksanaan Fungsi Cabang Rumah Tahanan Negara, Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia R.I.

Abstract
The existence of detention centre is ruled in article 18, Government Regulation Number 27, Year
1983 concerning the implementation of the Criminal Law Procedure Code mentioning paragraph
(1) that each regency or municipality is established the detention center by Ministry; paragraph
(2) when it is considered by the ministry and instituting or designating detention centre outside of
which mentioned in article (1) that is branch of it; paragraph (3) The Chief of Detention Centre is
appointed and fired by the ministry. This research aims to know the implementation of the branch
of detention centre function and the program utilization. Applying this method, it is hoped to get a
general picture of the Ministry and Law and Human Right`s policy concerning the existence of the
branch of detention centre outside the ministry. It seems that all the branch of detentions centre has
not been synergy with detentions centre of the Directorate General of Correction.
Keywords: Implementation of the branch of detention centre function, the Ministry of Law And
Human Rights
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Rumah Tahanan Negara selanjutnya
disebut RUTAN adalah tempat tersangka
atau terdakwa ditahan selama proses
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di
sidang Pengadilan.¹ Berdasarkan definisi di
atas keberadaan Rutan merupakan bagian
dari proses peradilan pidana (criminal
justice prosess), pada proses ini dikatakan
oleh seorang pakar hukum bernama Van
Bemmellen, Lembaga Penahanan seperti
pedang berbilah dua tajam di kedua sisinya
yang diartikan sebagai penahanan satu sisi
penegakan hukum dan sisi lainnya pelanggaran
HAM. Secara teori, penahanan adalah
pembatasan kebebasan bergerak seseorang
yang merupakan pelanggaran terhadap hak
asasi manusia. Penahanan dilakukan secara
sangat hati-hati dikarenakan beberapa alasan.
Alasan pertama, menjebloskan seseorang
memiliki implikasi yang sangat luas bagi yang
bersangkutan beserta keluarganya. Padahal,
belum tentu tersangka itu bersalah. Tindakan
menjebloskan seseorang ke dalam tahanan
sudah merupakan vonis awal yang sangat
berat. Alasan kedua, salah satu masalah
pokok rumah tahanan (lapas) di Indonesia
sekarang ini adalah over capacity.²
Dua pendapat di atas, mendapat
perhatian dari pakar hukum pidana Unpad
Prof. Dr. Mien Rukmini, S.H, M.S. yang
menyatakan bahwa tidak terdapat pengaturan
pada KUHAP tentang Struktur dan Lembaga
sebagai pencegahan, penindakan dan
akibat
hukum
terhadap
pemeriksaan
secara kekerasan dan penyiksaan terhadap
tersangka (saksi)³ dengan demikian proses
peradilan pidana dalam sistem peradilan

1
2
3
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pidana (Criminal Justice System) erat
kaitannya dengan masalah HAM, sehingga
perlu ada sarana kontrol terhadap peradilan
pidana. Sebenarnya sistem peradilan pidana
juga merupakan sarana kontrol terhadap
proses peradilan pidana, karena setiap
lembaga penegak hukum telah diatur tugas
dan fungsi masing-masing.
Secara struktur organisasi, Rutan berada
di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan Ham RI. Berdasarkan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
M.09.PR.07-10 tahun 2007 tanggal 20 April
2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Hukum dan HAM, disebutkan
Bab VI tugas dan fungsi Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan adalah merumuskan dan
melaksanakan kebijakan dan standarisasi
teknis di bidang pemasyarakatan. Sementara
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud di atas, Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
a.

penyiapan perumusan kebijakan Depar
temen di bidang bina registrasi dan
statistik, bina perawatan, bina bimbingan
kemasyarakatan, bina latihan kerja dan
produksi, bina keamanan dan ketertiban
serta bina khusus narkotika;

b.

pelaksanaan kebijakan di bidang bina
registrasi dan statistik, bina perawatan,
bina
bimbingan
kemasyarakatan,
bina latihan kerja dan produksi, bina
keamanan dan ketertiban serta bina
khusus narkotika;

c.

penyusunan standar, norma, pedoman,
kriteria dan prosedur di bidang bina
registrasi dan statistik, bina perawatan,
bina
bimbingan
kemasyarakatan,
bina latihan kerja dan produksi, bina
keamanan dan ketertiban serta bina
khusus narkotika;

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana.
Amzulian Rifai, Dekan Fakultas Hukum UNSRI, http://www.sumeks.co.id, Selasa, 19 Januari 2010 02:54
Mien Rukmini, Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam
Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Penerbit PT. Alumni, Badung, 2003, Hlm.95
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d.

pemberian bimbingan
evaluasi; dan

teknis

e.

pelaksanaan administrasi
Jenderal Pemasyarakatan.

dan

Negara RI tertentu sebagai cabang Rumah
Tahanan Negara (cabang Rutan)

Direktorat

Dalam peraturan perundang-undangan
keberadaan Rutan terdapat dalam ketentuan
Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) yang menyebutkan ayat (1) Di
setiap Ibukota Kabupaten atau Kotamadya
dibentuk Rutan oleh Menteri; ayat (2) apabila
dipandang Menteri dapat membentuk atau
menunjuk Rutan di luar tempat sebagaimana
dimaksud ayat (1) yang merupakan cabang
dari Rutan; ayat (3) Kepala cabang Rutan
diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
Yang dimaksud Menteri dalam aturan ini
adalah Menteri Kehakiman (sekarang Menteri
Hukum dan HAM).
Selanjutnya, dalam Bab XI Ketentuan
Peralihan, Pasal 38 disebutkan dalam ayat
(1) sebelum terbentuknya Rutan berdasarkan
Peraturan Pemerintah ini Menteri menetapkan
Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai
Rutan; ayat (2) Menteri dapat menetapkan
tempat tahanan yang terdapat dalam jajaran
Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Kejaksaan dan tempat lainnya sebagai
cabang Rutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (2); dalam ayat (3)-nya Kepala
cabang Rutan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) memberi laporan bulanan tentang
tahanan kepada Kepala Rutan yang daerah
hukumnya meliputi cabang Rutan tersebut.
Berdasarkan Pasal tersebut di atas,
Kementerian Hukum dan HAM membentuk
cabang Rutan di luar kementerian Hukum
dan HAM, saat ini, keberadaannya ada di
beberapa instansi. Berikut disampaikan
data berkaitan dengan cabang Rutan, yaitu
:Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor : M.01.PR.07.03 tahun 2007 tentang
tempat tahanan pada Markas Kepolisian

1)

Cabang Rutan Kepolisian:

2)

Cabang Rutan Mabes Polri;

3)

Cabang Rutan Mako Korbrimob
Polri;

4)

Cabang Rutan Polda Jawa Timur;

5)

Cabang Rutan Polda Sumatera
Utara;

6)

Cabang Rutan Polda Sumatera
Selatan;

7)

Cabang
Selatan

Rutan

Polda

Sulawesi

a.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor:
M.09-PR.07.03 tahun 1992 tentang
Tempat Tahanan Kejaksaan Agung
RI sebagai Cabang Rumah Tahanan
Negara (cabang Rutan) Jakarta Pusat di
Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

b.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM
RI Nomor: M.10-PR.07.03 Tahun 2007
tentang Tempat Tahanan Pada Kantor
Pusat Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai Departemen Keuangan Republik
Indonesia Sebagai Cabang Rumah
Tahanan Negara (cabang Rutan)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Hukum dan HAM RI di atas, persebaran cabang
Rutan selain ke tiga instansi Pemerintah dan
juga tersebar sampai ke daerah. Hal tersebut
tentunya dapat menimbulkan hambatan
(bottle neck) dalam pengawasan dan sistem
pelaporan yang telah ditentukan dalam
ketentuan peralihan Bab XI Pasal 38 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor: 27 tahun 1983
tentang Pelaksanaan KUHAP dinyatakan
bahwa Kepala cabang RUTAN sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) memberi laporan
bulanan tentang tahanan kepada Kepala
RUTAN yang daerah hukumnya meliputi
cabang RUTAN tersebut.
Keberadaan cabang Rutan di luar
kementerian, saat ini dirasakan Kementerian
Hukum dan HAM sulit untuk melakukan
pengawasan, pasalnya cabang Rutan Brimob

119

JIKH Vol. 10 No. 2 Juli 2016 : 117 - 129

yang merupakan cabang Lapas Cipinang
yang terjadi berada pada kewenangan Polri,
oleh karena itu, maka Inspektur Jenderal
Kementerian Hukum dan HAM, Sam L Tobing
usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara
Panja Mafia Pajak Komisi III DPR dengan
Irjen Kemnkum HAM, Jampidsus dan Dirjen
Imigrasi di Gedung DPR Senayan, menyata
kan Rutan Brimob Kelapa Dua, Depok adalah
cabang dari Lembaga Pemasyarakatan
(LP) Cipinang, yang menjadi kewenangan
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum
HAM). Namun yang terjadi, Rutan ini
berada di bawah kewenangan Polri. Untuk
mempermudah pengawasan, Rutan Kepala
Dua akan dikembalikan ke Kementerian
Hukum dan HAM.⁴
Dengan demikian sebagaimana uraian
latar belakang penelitian di atas, maka perlu
kiranya dilakukan penelitian terkait dengan
Keberadaan Cabang Rumah Tahanan Negara
di Luar Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI.

Metode Penelitian
Metode yang akan digunakan dalam
penelitian ini penelitian evaluasi (evaluation
research). Evaluation reseach is a systematic
application of social research prosedures in
assesing the conceptualization and design,
implementation and utility of social intervantion
program.⁵ Jika diterjemahkan secara bebas
Penelitian evaluasi merupakan prosedur
yang sistematis dalam menilai konsep dan
desain, pelaksanaan dan pemanfaatan
program, dengan digunakannya metode ini
diharapkan mendapatkan gambaran secara
umum tentang kebijakan Kementerian Hukum
dan HAM terkait dengan keberadaan Rutan
di luar Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini
dilakukan mengingat hasil keluaran (output)
dari penelitian ini nantinya dapat memberikan
suatu rekomendasi kebijakan bagi pimpinan
pusat.
1.

Penelitian ini akan menggunakan
pendekatan kualitatif. Pada pendekatan
kualitatif, penggalian data dilakukan
melalui deskripsi obyek dan situasi
selain itu jumlah sampel tidak perlu besar
dalam pendekatan kualitatif memakai
penyimpulan konsep, induktif, model,
tematik, dan analisa data kualitatif dapat
membentuk nilai yang dianggap berlaku
di suatu tempat. Selain itu pula penelitian
akan didekatkan dengan penelitian yuridis
normatif, tim akan mengkaji berbagai
peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan keberadaan Rutan di luar
Kementerian.

Pokok Permasalahan Penelitian
Berdasarkan uraian latar belakang
penelitian, maka dapatlah disimpulkan ke
dalam beberapa pertanyaan penelitian
(research questions) sebagai berikut:
1.

Apakah cabang Rutan di luar Kementerian
Hukum dan HAM sudah sesuai/
menerapkan Keputusan Menteri?

2.

Hambatan yang dihadapi cabang Rutan
di luar Kementerian Hukum dan HAM
dalam Penerapan Keputusan Menteri?

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk
mengetahui pelaksanaan fungsi cabang rutan
di luar Kementerian Hukum dan HAM RI; (2)
untuk mengetahui hambatan-hambatan apa
saja yang dihadapi Kementerian Hukum dan
HAM dengan keberadaan cabang Rutan di
luar Kementerian.
4
5
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Pendekatan Penelitian

2.

Bentuk Penelitian
Berdasarkan pendekatan penelitian dan
tujuan penelitian di atas, maka jenis
penelitian terapan adalah penelitian
yang diarahkan untuk mendapatkan
informasi yang dapat digunakan untuk
memecahkan masalah.

http://www.detiknews.com
Drajat Tri Kartono, Metode Penelitian Evaluasi, sosiologi, 2009 dalam http://www.docstoc.com
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3.

Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan HAM; Kepala
cabang Rutan Kepolisian.

4.

Teknik Pengumpulan Data Penelitian
Teknik penelitian menggunakan pedoman
wawancara berstruktur hal ini digunakan
untuk memudahkan dalam analisis data
lapangan.

5.

Lokasi Penelitian
Berdasarkan data keberadaan Rutan di
luar Kementerian Hukum dan HAM, maka
lokasi penelitian ditentukan sebagai
berikut: (1) Provinsi Riau; (2) Kalimantan
Selatan; (3) Sumatera Selatan; dan (4)
Sulawesi Selatan.

PEMBAHASAN
Pengertian
(RUTAN)

Rumah

Tahanan

Negara

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah
R.I Nomor 27 tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana, menyebutkan Rumah Tahanan
Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah
tempat tersangka atau terdakwa ditahan
selama proses penyidikan, penuntutan dan
pemeriksaan di sidang Pengadilan.
Pembentukan Rutan oleh menteri
sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1);(2);
dan (3) dinyatakan di setiap Kabupaten atau
Kotamadya dibentuk Rutan; kemudian dalam
ayat (2) apabila dipandang perlu Menteri
dapat membentuk atau menunjuk Rutan di
luar tempat sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) yang merupakan cabang dari rutan
dan Kepala Cabang Rutan diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri.
Administrasi dan prosedur perawatan
tahanan di atur Pasal 19 ayat (1);sampai
dengan ayat (9) Peraturan Pemerintah di atas.
menyebutkan di dalam RUTAN ditempatkan
tahanan yang masih dalam proses penyidikan,

penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan
negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah
Agung. Ayat (2) Tempat tahanan dipisahkan
berdasarkan jenis kelamin, umur, dan tingkat
pemeriksaan. Untuk keperluan administrasi
tahanan dibuat daftar tahanan sesuai dengan
tingkat pemeriksaan dan penggolongan.
Dalam ayat (3) Kepala RUTAN tidak
boleh menerima tahanan dalam RUTAN,
jika tidak disertai surat penahanan yang sah
dikeluarkan pejabat yang bertanggungjawab
secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan
tingkat pemeriksaan. Kemudian dalam ayat
(4) Kepala RUTAN tiap bulan membuat daftar
mengenai tahanan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) dan disampaikan kepada
Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal
Pemasyarakatan dengan tembusan kepada
pejabat yang bertanggungjawab secara
yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan
tingkat pemeriksaan dan kepada Kepala
Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang
bersangkutan. Kepala Rutan memberitahukan
kepada pejabat yang bertanggungjawab
secara yuridis atas tahanan, sesuai dengan
tingkat pemeriksaan mengenai tahanan
yang hampir habis masa penahanan atau
perpanjangan penahanannya. Selanjutnya
Kepala Rutan demi hukum mengeluarkan
tahanan yang telah habis masa penahanan
atau perpanjangan penahanannya. Dalam
hal tertentu tahanan dapat diberi izin
meninggalkan RUTAN untuk sementara dan
untuk keperluan ini harus ada izin dari pejabat
yang bertanggung jawab secara juridis atas
tahanan itu; Pada RUTAN ditugaskan dokter
yang ditunjuk oleh Menteri, guna memelihara
dan merawat kesehatan tahanan; Tahanan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (8)
selama berada di luar RUTAN dikawal dan
dijaga oleh petugas Kepolisian.
Selanjutnya mengenai izin kunjungan
sebagaimana Pasal 20 ayat (1); (2); dan
(3) Izin kunjungan bagi penasihat hukum,
keluarga dan lain-lainnya diberikan oleh
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pejabat yang bertanggung jawab secara
juridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat
pemeriksaan; Pengaturan mengenai hari,
waktu kunjungan, dan persyaratan lainnya,
ditetapkan oleh Kepala RUTAN; Dalam hal
pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) adalah hakim pengadilan tinggi dan hakim
agung, wewenang pemberian izin kunjungan
dilimpahkan kepada ketua pengadilan negeri
yang daerah hukumnya terdapat RUTAN
tempat tersangka atau terdakwa ditahan.
Pengelolaan
dan
tanggungjawab
terhadap tahanan diatur dalam Pasal 21 ayat
(1); (2);(3) dan (4) sebagai berikut: RUTAN
dikelola oleh Departemen Kehakiman;
Tanggung jawab juridis atas tahanan ada
pada pejabat yang menahan sesuai dengan
tingkat pemeriksaan; Tanggung jawab secara
fisik atas tahanan ada pada Kepala RUTAN;
Tanggung jawab atas perawatan kesehatan
tahanan ada pada dokter yang ditunjuk oleh
Menteri.
Pasal 23 ayat (1); (2); dan (3) menyebutkan
Kepala RUTAN mengatur tata tertib RUTAN
berdasarkan pedoman yang ditentukan oleh
Menteri; Kepala RUTAN tiap tahun membuat
laporan kepada Menteri mengenai tahanan
yang di bawah pengawasannya; Tembusan
laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) disampaikan kepada Kepala Kepolisian
Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Ketua
Mahkamah Agung.
Pengertian Cabang RUTAN
Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I
Nomor: 27 Tahun 1983 Tentang Peraturan
Pelaksanaan KUHAP Pasal 38 ayat (2)
Menteri dapat menetapkan tempat tahanan
yang terdapat dalam jajaran Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Kejaksaan dan
tempat lainnya sebagai cabang RUTAN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(2). Selanjutnya Pasal 18 ayat (2) dimaksud
adalah apabila dipandang perlu Menteri
dapat membentuk atau menunjuk Rutan di
luar tempat sebagaimana dimaksud dalam
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ayat (1) yang merupakan cabang dari Rutan.
Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (2) cabang
Rutan bertempat kedudukan di dalam wilayah
kecamatan.
Kemudian Pasal 38 ayat (3) Kepala
cabang RUTAN sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) memberi laporan bulanan
tentang tahanan kepada Kepala RUTAN yang
daerah hukumnya meliputi cabang RUTAN
tersebut.
Struktur Organisasi dan Tugas Pokok
Cabang RUTAN
Keputusan Menteri Kehakiman Nomor
M.04-PR.07.03 tahun 1985 tentang organisasi
dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan
Rumah Tampat Penyimpanan Barang Sitaan
Negara.
Dalam Pasal 24 Keputusan Menteri di
atas, untuk menyelenggarakan tugas, cabang
Rutan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a.

melakukan pelayanan tahanan
pengelolaan Cabang RUTAN;

dan

b.

melakukan pemeliharaan keamanan dan
pengelolaan Cabang RUTAN;

c.

melakukan urusan tata usaha.

Sementara dalam Pasal 25 Susunan
Organisasi Cabang RUTAN terdiri dari:
a.

Sub Seksi Pelayanan Tahanan dan
Pengelolaan Cabang RUTAN

b.

Petugas Pengamanan Cabang RUTAN

c.

Petugas Tata Usaha

Sub Seksi Pelayanan Tahanan dan
Pengelolaan Cabang RUTAN mempunyai
tugas melakukan pengadministrasian dan
perawatan,
mempersiapkan
pemberian
bantuan hukum dan penyuluhan, memberikan
bimbingan kegiatan bagi tahanan serta
mengurus keuangan, perlengkapan, rumah
tinggal dan kepegawaian Cabang RUTAN.
Petugas Pengamanan Cabang RUTAN
mempunyai tugas memelihara keamanan
dan ketertiban Cabang RUTAN.
Petugas Tata Usaha mempunyai tugas
melakukan surat menyurat dan kearsipan.
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Bagan Susunan Organisasi Cabang Rutan

KEPALA CABANG
RUTAN

Petugas Tata Usaha

Petugas Pengamanan

Keputusan-Keputusan Menteri Tentang
Penetapan Cabang Rutan di Luar Ke
menterian
1.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia R.I Nomor M.01.
PR.07.03 Tahun 2007 tentang Tempat
Tahanan Pada Markas Kepolisian
Negera Republik Indonesia Tertentu
Sebagai Cabang Rumah Tahanan
Negara (Cabang Rutan).

Dalam Diktum kedua keputusan di atas,
dengan ditetapkannya Tempat Tahanan pada
Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia
tertentu sebagai Cabang Rumah Tahanan
Negara, maka ketentuan mengenai tugas
dan fungsi Cabang Rumah Tahanan Negara
tersebut berlaku sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan
NO
1.

CABANG RUTAN
LOKASI
Jakarta Pusat
Mabes POLRI

2.

Jakarta Pusat

3.
4

Surabaya
Medan

5.

Palembang

6.

Makassar

Sub Seksi Pelayanan
Tahanan dan Pengelolaan
Cabang Rutan
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor: M.04.UM.07.03 Tahun 1985 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan
Negara (RUTAN) dan Rumah Penyimpanan
Benda Sitaan Negara (RUPBASAN).
Diktum pertama Keputusan Menteri di
atas, tempat tahanan pada Markas Kepolisian
Negara R.I tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran keputusan ini ditetapkan
sebagai Cabang RUTAN dari Rumah Tahanan
Negara yang berada dalam wilayah hukum
yang sama dengan wilayah hukum Markas
Kepolisisan tersebut.
Lampiran keputusan Menteri di atas,
adalah Daftar Tempat Tahanan Pada Markas
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
ditetapkan Sebagai Cabang Rumah Tahanan
Negara (Cabang RUTAN)

ALAMAT
Jln. Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta
Selatan
Mako Korbrimob POLRI Jln. Akses UI No.41 Kelapa Dua Cimanggis
Depok
Polda Jawa Timur
Jln. Ahmad Yani No.116 Surabaya
Polda Sumatera Utara
Jln. Sisingamangaraja Tanjung Morawa
Medan
Polda Sumatera Selatan Jln.
Jenderal
Sudirman
Km.
4.5
Palembang
Polda Sulawesi Selatan Jln.
Perintis
Kemerdekaan
Km.16
Makassar.
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Diktum Ketiga: Kepala Cabang Rumah
Tahanan Negara sebagaimana dimaksud
dalam Ditum Pertama wajib memberi laporan
bulanan kepada Kepala Rumah Tahanan
Negara yang berada dalam wilayah hukum
yang sama dengan wilayah hukum Markas
Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut
dan melaksanakan tugas-tugas berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
Diktum Keempat segala biaya yang
berkaitan dengan tugas dan fungsi cabang
rumah tahanan sebagaimana dimaksud
diktum pertama dibebankan pada anggaran
Kepolisisan Negara Republik Indonesia.
2.

Keputusan
Menteri
Kehakiman
Republik Indonesian Nomor; M.09PR.07.03 Tahun 1992 tentang Tempat
tahanan Kejaksaan Agung Republik
Indonesia sebagai Cabang Rumah
Tahanan Negara (Cabang RUTAN)
Jakarta Pusat di Kejaksaan Agung
Republik Indinesia.

Diktum pertama: tempat Tahanan Kejaksaan
Agung Republik Indonesia jalan Sultan
Hasanudin no.1 Jakarta ditetapkan sebagai
cabang rumah tahanan negara yang
selanjutnya disebut cabang rumah tahanan
negara Jakarta Pusat di Kejaksaan Agung
Republik Indonesia.
Diktum kedua: Kepala cabang rumah tahanan
negara sebagaimana dimaksud dalam
diktum pertama, diwajibkan memberi laporan
bulanan tentang tahanan kepada kepala
rumah tahanan negara Jakarta Pusat, serta
melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis Direktorat
Pemasyarakatan Departemen Kehakiman
Republik Indonesia Nomor: E.76-UM.01.06
Tahun 1986 tanggal 17 Februari 1986 tentang
Perawatan Rumah Tahanan Negara.
3.
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Keputusan
Menteri
Kehakiman
Republik Indonesia Nomor; M.10PR.07.03
Tahun
1996
tentang
Penetapan Tempat Tahanan Kantor
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

sebagai Cabang Rumah Tahanan
Negara (Cabang RUTAN) Jakarta
Selatan.
Diktum Pertama: tempat Tahanan Kantor
Kejaksanaan Negeri Jakarta Selatan Jln.
Rambai No.1 Kebayoran Baru, Jakata Selatan
ditetapkan sebagai cabang rumah tahanan
negara yang selanjutnya disebut Cabang
Rumah Tahanan negara Jakarta selatan.
Diktum kedua: Kepala cabang Rumah Tahanan
Negara sebagaimana dimaksud dalam
diktum pertama, diwajibkan memberi laporan
bulanan tentang tahanan kepada Kepala
Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat, serta
melaksanakan tugas berdasarkan Petunjuk
Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan
Departemen
Kehakiman Republik Indonesia Nomor: E.76UM,01.06 Tahun 1986 tanggal 17 Pebruari
tentang Perawatan Rumah Tahanan Negara.
4.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: M.10_PR.07.03 Tahun 2007
Tentang Tempat Tahanan Pada Kantor
Pusat Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai Departemen Keuangan Republik
Indonesia Sebagai Cabang Rumah
Tahanan Negara (Cabang RUTAN).

Diktum pertama: Tempat Tahanan pada Kantor
Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Departemen Keuangan Republik Indonesia
ditetapkan sebagai Cabang Rumah Tahanan
Negara dari Rumah Tahanan Negara Kelas I
Jakarta Pusat.
Dalam Diktum kedua: dengan ditetapkannya
Tempat Tahanan pada Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai Departemen
Keuangan Republik Indonesia Sebagai
Cabang Rumah Tahanan Negara, maka
ketentuan mengenai tugas dan fungsi cabang
rumah tahanan negara tersebut berlaku sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia Nomor: M.04.UM.07.03
Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata
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Kerja Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
(RUPBASAN).

f.

Prosedur Tetap No. Pol: Protap/02/
XII/2003
Tentang
Pelaksanaan
Perawatan Tahanan Polda

Diktum ketiga: Kepala Cabang Rumah
Tahanan Negara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum pertama, wajib memberi
laporan bulanan kepada kepala rumah
tahanan negara klas I Jakarta Pusat dan
melaksanakan tugas-tugas berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

g.

Petunjuk Administrasi Kapolri No. Pol:
Jukmin/20/V/1993 tanggal 17 Mei 1993
Tentang Prosedur Pengelolaan Biaya
Perawatan dan Makan Tahanan di
Lingkungan POLRI.

DATA LAPANGAN
Pada bagian ini akan menggambarkan
Cabang Rutan yang ada pada Kepolisian
Daerah (POLDA) yang menjadi lokasi
penelitan. Berdasarkan data lapangan:
Peraturan yang digunakan sebagai dasar
perawatan tahanan di POLRI adalah
sebagai berikut:
a.

Peraturan pemerintah RI No. 58 Tahun
1999 tentang Syarat-syarat dan Tata cara
Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan
Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

b.

Peraturan Kapolri No.Pol: 4 Tahun 2005
Tentang Pengurusan Tahanan pada
Rumah Tahanan Kepolisian Negara RI

c.

Keputusan Kapolri No. Pol: KEP/7/II/2005
tentang Perubahan atas keputusan
Kapolri No. Pol: KEP/54/X/2002 Tanggal
17 Oktober 2002 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi
Pada Tingkat Kepolisian Negara RI
Daerah (POLDA) Lampiran A Polda
Umum, B Polda Metro Jaya dan C
Polres.

d.

Peraturan Kepala Kepolisian Negera R.I
Nomor: 22 Tahun 2010 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat
Kepolisian Daerah.

e.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara
R.I Nomor: 10 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan
Polri.

Bentuk Bangunan Fisik Cabang Rutan
POLDA
Dari fisik bangunan belum bisa dikatakan
Cabang Rutan Polda Riau (Pekanbaru)
bahkan masih jauh dari kenyataan yang
diharapkan, untuk ruang tahanan hanya
tersedia 4 (empat) kamar dengan luas 6x6
meter dan masing-masing kamar berkapasitas
8 (delapan) orang. Untuk kelengkapan dalam
kamar hanya ada tempat tidur dari kayu
dan kamar mandi kecil (hanya 2 kamar)
sedangkan untuk kamar mandi umum hanya
ada satu. Untuk aktifitas perkantoran masih
sangat minim dimana ruang Direktur hanya
berukuran 5x2 meter persegi, sedangkan
ruang staf berukuran 6x2 meter. Fasilitas
umum seperti ruang kunjungan menumpang
di ruang penjagaan. Untuk fasilitas lainnya
seperti dapur, klinik, tempat ibadah dan lainlain tidak tersedia.
Pada
Polda
Sumatera
Selatan
(Palembang) secara fisik belum ada cabang
Rutan. Yang ada hanya tempat menampung
tahanan dalam bentuk sel tahanan dengan
jumlah sebanyak 9 (sembilan) sel. Dengan
fasilitas tikar-tikar dan kamar mandi terbuka.
ukuran sel 3x4 m2.
Saat kunjungan 1 (satu) sel untuk tahanan
wanita dapat menampung 9 (sembilan) orang.
Ruang sel tersebut berada pada lantai dasar
dari kantor tingkat III satu dari blok kantor
Polda Sumsel.
Cabang Rutan Kalimantan Selatan
berada dalam lingkungan Polda Kalimantan
Selatan di Banjarmasin. Bentuk bangunan
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masih seperti ruangan sel yang terdiri dari 6
ruang untuk tahanan pria dan 1 ruang untuk
tahanan wanita; 1 ruang untuk ruang ibadah.
Dan ruang besuk dilengkapi dengan I-phone.
Ruang jaga disamping ruang besukan. Pada
saat meninjau langsung ke ruang tahanan
kamar mandi menjadi satu dengan ruang
tahanan.
Sarana hunian yang terdapat di Rutan
POLDA Sulawesi Selatan, hanya berupa 1
blok dengan ukuran yang sempit saat ini tidak
memenuhi lagi standar, seperti syarat tentang
standar kebersihan ruang, ventilasi udara
yang cukup, kamar mandi, peralatan tidur,
dan ruang-ruang yang harus disediakan oleh
petugas, misalnya ruang konsultasi hukum,
konseling, pendidikan, dan kegiatan kerja.
Sumber Daya Manusia
Untuk jabatan Direktur Tahti yang definitif
belum ada, hal ini juga disebabkan masih baru
(Januari 2011) berdirinya. Direktorat tersebut,
namun demikian jabatan tersebut sementara
dijabat seorang perwira menengah dengan
pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).
Guna mendukung operasional sehari-hari
dibantu dari oleh perwira sebanyak 4 (empat)
orang dan bintara sebanyak 20 (dua puluh)
orang. Dari segi pendidikan umum, SLTA
sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dan 4
(empat) orang sarjana, 3 (tiga) orang latar
belakang hukum.
Komposisi pegawai pada cabang rutan
Sumatera Selatan, terdiri dari: SLTA sejumlah
6 orang; S-1 sejumlah 3 orang. Sementara
pendidikan kepolisian SECABA 5 orang;
SECAPA 3 orang; Selapa 1 orang. Komposisi
pegawai
cabang
rutan
berdasarkan
pengelompokan pekerjaan: Pengawas Jaga
Tahanan berjumlah 3 orang; Kepala Regu Jaga
tahanan sebanyak 3 orang; dan Anggota Jaga
Tahanan 12 orang. Latar belakang pendidikan
sarjana hukum sebanyak 3 orang.
6
7
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Struktur Organisasi
Peraturan Kepala Kepolisian Negara
R.I Nomor: 22 Tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat
Kepolisian Daerah. Pasal 1 angka 27
Direktorat Perawatan dan Barang Bukti yang
selanjutnya disingkat Dittahti adalah unsur
pelaksana tugas pokok pada tingkat polda
yang berada di bawah Kapolda.⁶
Dittahti bertugas menyelenggarakan
pengamanan, penjagaan dan pengawalan,
perawatan tahanan meliputi pelayanan
kesehatan tahanan, pembinaan tahanan
serta mengamankan dan menyimpan barang
bukti beserta administrasinya di lingkungan
Polda serta melaporkan jumlah dan kondisi
tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,
Dittahti
dipimpin
oleh Dirtahti yang bertanggung jawab
kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan
tugas sehari-hari berada di bawah kendali
Wakapolda.
Dittahti terdiri dari:
a.

Subbagian Perencanaan dan Adminis
trasi (Subbagrenmin);

b.

Subdirektorat Pengamanan
(Subditpamtah);

c.

Subdirektorat
Pemeliharaan
dan
Perawatan Tahanan (Subditharwattah);
dan

d.

Subdirektorat
barbuk).⁷

Barang

Bukti

Tahanan

(Subdit

Penghuni
Kapasitas ruang tahanan 32 orang terdiri
dari 4 kamar, sedangkan saat penelitian
dilakukan penghuni Cabang Rutan Polda Riau
berjumlah 32 orang yang mana terdapat 4
(empat) wanita yang saat sekarang dititipkan
di Lapas Anak Pekanbaru hal ini dikarenakan
tidak ada kamar khusus wanita. Sedangkan
mengenai kasus, 60 % Narkoba. Sedangkan
sisanya kriminal dan ada 3 (tiga) orang perkara

Sumber : http://dc180.4shared.com/doc/BTRZBn9q/preview.html
Sumber :http://www.kalsel.polri.go.id/index.php/profil/fungsi-operasional/dit-tahti.html

Pelaksanaan Fungsi Cabang Rumah Tahanan……(Ahmad Sanusi)

pidana khusus. Dari tingkat pemeriksaan
semua masih berstatus tahanan Polisi (AI)
sedangkan penempatannya masih belum bisa
dipisahkan kecuali jenis kelaminnya saja.
Jumlah Tahanan pada Cabang Rutan
Polda Sumatera Selatan, berdasarkan jenis
kelamin: Pria 59 orang; Wanita sebanyak 12
orang. Sementara jenis tindak pidana yang
dilakukan: Tindak pidana UU No.35 tahun
2009 sebanyak 42 orang; Pasal 365 KUHP
sebanyak 2 orang; Pasal 303 KUHP sebanyak
26 orang; dan Pasal 238 KUHP 1 orang. Pada
umumnya tahanan pada tingkat Pemeriksaan
Perkara (AI) sebanyak 71 orang.
Administrasi
Dari sisi prosedur penerimaan tahanan
sudah baik dan buku-buku yang berkaitan
dengan penahanan cukup baik namun perlu
disempurnakan baik mengenai jenis bukubukunya maupun kolom-kolom keterangan.
Sedangkan laporan akhir bulan tidak pernah
dibuat keterangan yang ditujukan baik ke
Kantor Wilayah atau Rutan Induk. Untuk
mereka yang habis masa penahanannya
prosedur yang dilakukan cukup baik walaupun
tidak sempurna seprti rutan induk.
Perawatan Tahanan
Berkaitan dengan hak makan, diberikan
3 tiga kali sehari dipesankan dari warung nasi
yang berada di lingkungan Polda, berhak
mendapatkan kunjungan sesuai jadwal yang
telah ditetapkan, berobat ke poliklinik. Dari
sisi kebutuhan jasmani dapat berangin-angin
di samping lorong ruang tahanan, sedangkan
kebutuhan rohani ada pembinaan agama
dari internal Kepolisisan. Kemudian sarana
hiburan baik perpustakaan maupun media
elektronik tidak ada.
Keamanan dan ketertiban
Jumlah regu jaga ada 3 (tiga) shift
dimana masing-masing shift berjumlah 4
(empat) orang dengan jam kerja 12 (dua
belas) jam yang mana jam kerjanya dari jam

08.00 s.d 20.00 kemudian 20.00 s.d 08.00.
Buku apel penghuni ada yang mana memuat
semua daftar penghuni (tahanan). Untuk
menambah jumlah personil jaga ditambah 1
(satu) petugas piket.

ANALISIS
Keberadaan Cabang Rutan di luar
Kementerian Hukum dan HAM sudah
sesuai/menerapkan peraturan Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan.
Keberadaan cabang Rutan di luar
kementerian, telah diatur oleh Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27
Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam
aturan peralihan Pasal 38 ayat (2) Menteri
dapat menetapkan tempat tahanan yang
terdapat dalam jajaran Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Kejaksaan dan tempat
lainnya sebagai cabang RUTAN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
Pasal 18 ayat (2) apabila dipandang perlu
Menteri dapat membentuk atau menunjuk
RUTAN di luar tempat sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) yang merupakan cabang dari
RUTAN; ayat (3) Kepala Cabang RUTAN
diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
Mengingat Pasal 18 ayat (2) di atas, maka
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia R.I Nomor M.01.PR.07.03 Tahun
2007 tentang Tempat Tahanan Pada Markas
Kepolisian Negera Republik Indonesia
Tertentu Sebagai Cabang Rumah Tahanan
Negara (Cabang Rutan) yang selanjutnya
dalam Diktum kedua menyebutkan dengan
ditetapkannya Tempat Tahanan pada Markas
Kepolisian Negara Republik Indonesia ter
tentu sebagai Cabang Rumah Tahanan
Negara, maka ketentuan mengenai tugas
dan fungsi Cabang Rumah Tahanan Negara
tersebut berlaku sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor: M.04.UM.07.03 Tahun 1985 tentang
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Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan
Negara (RUTAN) dan Rumah Penyimpanan
Benda Sitaan Negara (RUPBASAN).
Kemudian Diktum Ketiga: Kepala Cabang
Rumah Tahanan Negara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Pertama wajib
memberi laporan bulanan kepada Kepala
Rumah Tahanan Negara yang berada dalam
wilayah hukum yang sama dengan wilayah
hukum Markas Kepolisian Negara Republik
Indonesia tersebut dan melaksanakan Tugastugas berdasarkan peraturan perundangundangan. Dalam Diktum Keempat segala
biaya yang berkaitan dengan tugas dan
fungsi cabang rumah tahanan sebagaimana
dimaksud diktum pertama dibebankan pada
anggaran Kepolisisan Negara Republik
Indonesia.
Ketentuan di atas, sama seperti
keputusan Menteri tentang Pembentukan
cabang Rutan di Kejaksaan dan Bea dan
Cukai. Dengan demikian Kementerian Hukum
dan HAM tidak melepas Pengelolaan cabang
rutan dari kementerian, penempatannya saja
yang berada di luar kementerian.
Hambatan yang dihadapi Cabang Rutan di
luar Kementerian Hukum dan HAM dalam
Penerapan Peraturan Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan.
Belum bersinerginya cabang rutan di luar
kementerian dengan rutan yang berada di
bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
R.I. oleh karenanya perlu dilakukan pertemuan
antar instansi terkait dalam hal ini Kementerian
Hukum dan HAM dengan Kepolisian Negara
R.I untuk penyelarasan Keputusan Menteri
Hukum dan HAM dengan Peraturan Kepala
Kepolisian Negara R.I Nomor: 22 Tahun 2010
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pada Tingkat Kepolisian Daerah.
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PENUTUP
Kesimpulan
Bahwa keberadaan Cabang Rutan diluar
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia ada di beberapa instansi
seperti Kepolisian Republik Indonesia;
Kejaksaan Republik Indonesia dan Bea dan
Cukai Kementerian Keuangan Republik
Indonesia.
Bahwa sarana dan prasarana Cabang
Rutan di luar Kementerian masih berupa
ruang tahanan dan kelengkapan tidur masih
minin sementara kapasitas ruangan untuk
32 tahanan (terkecuali di Rutan Makobrimob
Kepolisian R.I).
Bahwa secara struktural keberadaan
cabang rutan berada di bawah Kepolisian
Daerah
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia. Dengan struktur organisasi
berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian
Negara R.I Nomor: 22 Tahun 2010 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada
Tingkat Kepolisian Daerah.
Bahwa pada kenyataannya ada dua
peraturan perundang-undangan yang me
ngatur cabang Rutan di luar Kementerian
Hukum dan HAM yang berbeda secara
substansi maupun secara administrasi terkait
dengan struktur organisasi cabang rutan dan
sistem pelaporan tahanan.
Saran
Perlu dilakukan pertemuan antar instansi
terkait dalam hal ini Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia R.I dengan Kepolisian
Negara R.I untuk segera penyelarasan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia R.I Nomor M.01.PR.07.03 Tahun
2007 tentang Tempat Tahanan Pada Markas
Kepolisian Negera Republik Indonesia
Tertentu Sebagai Cabang Rumah Tahanan
Negara (CabangRutan).dengan Peraturan
Kepala Kepolisian Negara R.I Nomor : 22
Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Pelaksanaan Fungsi Cabang Rumah Tahanan……(Ahmad Sanusi)
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Abstrak
Struktur organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.04 Tahun 2006
memiliki Bidang Pendaratan dan Izin Masuk yang bertugas melaksanakan pemeriksaan keimigrasian
terhadap setiap orang yang keluar dan masuk wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi,
tetapi dalam kenyataannya Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan belum memilikinya. Hal
ini mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai dalam memenuhi capaian kinerja sesuai
dengan tuntutan reformasi birokrasi. Permasalahan kajian ini adalah bagaimanakah dampak yuridis
atas peningkatan kelas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan dan kesiapan dalam rencana
peralihan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma. Kajian
ini didekati dengan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan dan memanfaatkan semua informasi
yang terkait dengan pokok permasalahan. Hasil kajian menyimpulkan bahwa pertama dampak yuridis
dari peningkatan kelas yang memiliki Bidang Pendaratan dan Izin Masuk adalah melaksanakan
tugas pokok dan fungsi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa
wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan belum memiliki Tempat Pemeriksaan
Imigrasi. Hal ini kemudian berakibat kepada temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Kedua Kantor
Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan sudah cukup siap dalam melaksanakan tugas dan fungsi
di Bidang Pendaratan dan Izin Masuk karena sudah memiliki Sumber Daya Manusia dan Anggaran
yang memadai. Ketiga menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia agar Tempat
Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma menjadi bagian wilayah
kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan
Kata Kunci: Peningkatan Kelas Satuan Kerja Organisasi, Penambahan Tugas dan Fungsi, Capaian
Kinerja Pegawai, Konsekuensi Yuridis.
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Abstract
The organizational structure of Immigration office Class (I) Special of South Jakarta under the Ministerial
Decree of Law And Human Rights Number : M.01-PR.07.04, Year 2006 has had the Landing Division
and Entry Permit charged of carrying out immigration examination to each person who comes in and
out of Indonesia territorial through immigration checkpoint (TPI), but in fact, the Immigration office
Class (I) Special of South Jakarta have had not it yet. Obviously, it will disrupt tasks and functions of
officers to meet the target of performance in accordance with the demands of bureaucratic reform.
The problem of this study is how the juridical impact in the upgrading of Immigration office Class (I)
Special of South` status and its readiness of its switchover. It is a qualitative approach by collecting
data and using all information related to the main issue. It concludes that the first, juridical impact on
status upgrading having the Landing Division and Entry Permit that carry out tasks and functions in
immigration checkpoint. The fact shows that working area of the Immigration office Class (I) Special
of South Jakarta have had not it yet. Then , it comes to the result of findings of the Supreme Audit
Institution. The second, It is ready to perform its tasks and functions because of its capacity of human
resources and the sufficient of the budget. The third, issues Ministry Regulation of the Ministry of
Law And Human Rights so that immigration checkpoint of International Halim Perdana Kusuma
airport become a part of working area of the Immigration office Class (I) Special of South.
Keywords: status upgrading of organizational task force, increase of task and function, a target of
officer performance, juridical consequence

PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Jakarta Selatan merupakan daerah yang
terkenal dengan kelengkapan sarana dan
prasarananya, dimana terdapat berbagai
macam pusat kegiatan masyarakat mulai dari
area perkantoran, perwakilan negara asing,
pusat perbelanjaan, sekolah internasional
serta fasilitas lainnya. Selain itu dilihat dari
segi keamanan, Jakarta Selatan, relatif
lebih baik dibandingkan dengan wilayah
lainnya di DKI Jakarta. Faktor-faktor tersebut
menjadi daya tarik baik masyarakat umum
maupun Warga Negara Asing (WNA) untuk
menetap dan berdomisili di wilayah Jakarta
Selatan. Masyarakat di daerah Jakarta
Selatan tergolong kelompok dengan tingkat
perekonomian menengah ke atas, hal itu
tercermin dengan tingginya jumlah penerbitan
dokumen keimigrasian bagi Warga Negara
Indonesia (WNI) maupun bagi WNA yang
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi (Kanim)
Kelas I Khusus Jakarta Selatan.
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Kanim Kelas I Khusus Jakarta Selatan
yang terletak di Jl. Warung Buncit Raya
No. 207, Jakarta Selatan diresmikan pada
tanggal 01 April 1987 sesuai dengan
Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor
A.1127-Kp.04.04 – Tahun 1987 dengan nama
Kanim Jakarta Selatan. Menurut sejarahnya
kantor di Jl. Warung Buncit Raya No. 207
awalnya adalah Kantor Wilayah (Kanwil)
Departemen Kehakiman. Sebelumnya Kanim
Kelas I Khusus Jakarta Selatan merupakan
bagian dari wilayah kerja Kanim Jakarta
Timur yang dibentuk untuk mengakomodir
tingginya kebutuhan masyarakat wilayah
Jakarta Selatan atas pelayanan keimigrasian
baik dari WNI maupun WNA. Berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor
M.03-PR.07.04 Tahun 1991 nomenklatur
Kanim Jakarta Selatan menjadi Kanim Kelas
I Jakarta Selatan .
Mempertimbangkan
luas
wilayah,
volume pelayanan keimigrasian, semakin
meningkatnya jumlah pegawai dan besarnya
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),
maka pada Tahun 2006 status kelas Kanim
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Kelas I Jakarta Selatan berubah menjadi
Kanim Kelas I Khusus sesuai dengan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01PR.07.04 Tahun 2006 dengan wilayah kerja
meliputi 10 kecamatan yaitu Kebayoran Baru,
Kebayoran Lama, Pesanggrahan, Cilandak,
Pasar Minggu, Jagakarsa, Mampang
Prapatan, Pancoran, Tebet, dan Setiabudi.
Jenis pelayanan keimigrasian pada
Kanim Kelas I Khusus Jakarta Selatan
terdiri dari pelayanan keimigrasian bagi
WNI diantaranya berupa penerbitan paspor,
dan juga pelayanan keimigrasian bagi WNA
berupa pemberian izin tinggal dan penentuan
status keimigrasian. Dalam pelaksanaan
pelayanan terhadap masyarakat, Kanim
Kelas I Khusus Jakarta Selatan berpegang
pada Tri Fungsi Imigrasi. Fungsi keimigrasian
adalah bagian dari urusan pemerintahan
negara dalam memberikan pelayanan
keimigrasian, penegakan hukum, keamanan
negara, dan fasilitator pembangunan. Selain
itu, Kanim Kelas I Khusus Jakarta Selatan
juga melaksanakan tugas pengawasan
keimigrasian baik terhadap WNI maupun
WNA.
Sesuai dengan Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor: M.01-PR.07.04 Tahun
2006 dalam struktur organisasi Kanim Kelas
I Khusus Jakarta Selatan terdapat Bidang
Pendaratan dan Izin Masuk (Darinsuk) yang
memiliki tugas melaksanakan pemeriksaan
keimigrasian terhadap setiap orang yang
keluar dan masuk wilayah Indonesia melalui
Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) tetapi
dalam kenyataannya Kanim Kelas I Khusus
Jakarta Selatan belum memiliki TPI. Hasil
temuan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) pada tahun 2014 berkaitan dengan
organisasi dan tata kerja di Kanim Kelas I
Khusus Jakarta Selatan yaitu adanya struktur
Bidang Darinsuk yang tidak membawahi TPI
sehingga tidak dapat melakukan tugas pokok
dan fungsinya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok
dan fungsinya tentu pegawai akan kesulitan
untuk memenuhi tingkat capaian kinerjanya
sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi.
Oleh karena itu, hal ini tentunya menjadi
perhatian bagi semua pemangku kepentingan
di jajaran Kemenkumham, jangan sampai
kekurangcermatan dalam membentuk unit
satuan kerja berdampak kepada pegawai.
Rumusan Masalah
Berangkat dari faktual problem dan
faktual yuridis yang sudah diuraikan dalam
bagian latar belakang diatas, maka dalam
penelitian ini ada 2 (dua) permasalahan pokok
yang akan dijawab, yaitu:
1.

Bagaimanakah dampak yuridis atas
peningkatan status Kanim Kelas I Jakarta
Selatan menjadi Kanim Kelas I Khusus
Jakarta Selatan?

2.

Bagaimanakah kesiapan Kanim Kelas I
Khusus Jakarta Selatan dalam rencana
peralihan TPI Bandar Udara Internasional
Halim Perdana Kusuma?

3.

Bagaimanakah
penyelesaian
atas
temuan audit BPK dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi Bidang Darinsuk
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta
Selatan?

Tujuan
1.

Untuk mengetahui dan menganalisis
bagaimana
dampak
yuridis
atas
peningkatan status Kanim Kelas I Jakarta
Selatan menjadi Kanim Kelas I Khusus
Jakarta Selatan.

2.

Untuk mengetahui dan menganalisis
bagaimana kesiapan Kanim Kelas I
Khusus Jakarta Selatan dalam rencana
peralihan TPI Bandar Udara Internasional
Halim Perdana Kusuma.

3.

Untuk mengetahui dan menganalisis
bagaimana penyelesaian atas temuan
audit BPK dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi Bidang Darinsuk Kantor Imigrasi
Kelas I Khusus Jakarta Selatan.
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Metodologi Penelitian
1.

Pendekatan
Penelitian ini didekati dengan pendekatan
kualitatif yang dilakukan sebagai strategi
untuk mengumpulkan dan memanfaatkan
semua informasi yang terkait dengan
pokok permasalahan.

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 kebijakan peningkatan
kelas satuan kerja (Kanim).

4.

Teknik Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam kegiatan
penelitian ini adalah data sekunder yang
dikumpulkan berdasarkan penelusuran
literatur (library research) dengan
pemanfaatan data sekunder, berupa
bahan-bahan hukum primer, sekunder
dan tertier.

5.

Teknik Analisa Data
Langkah awal yang dilakukan adalah
dengan mengumpulkan semua bahan dan
data yang terkait dengan permasalahan
kajian/penelitian. Kemudian dilakukan
interpretasi dan analisa isi (content
analysis) untuk menjawab dampak yuridis
atas peningkatan status Kanim Kelas I
Jakarta Selatan menjadi Kanim Kelas I
Khusus Jakarta Selatan kesiapan Kanim
Kelas I Khusus Jakarta Selatan dalam
rencana peralihan TPI Bandar Udara
Internasional Halim Perdana Kusuma.
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PEMBAHASAN
Dampak Yuridis Peningkatan Kelas Kantor
Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan
Perubahan organisasi di instansi pe
merintah pada akhirnya bertujuan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam konteks pelayanan publik inilah
pembicaraan tentang reformasi birokrasi
menjadi semacam qonditio sine quanon yang
sesegera mungkin harus bisa diwujudkan.
Salah satu indikator keberhasilan reformasi
birokrasi adalah tingkat kepuasan masyarakat
dalam hal mendapatkan pelayanan publik
dari setiap institusi penyelenggara negara,
lembaga
independen
yang
dibentuk
berdasarkan undang-undang untuk kegiatan
pelayanan publik, dan badan hukum lain
yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan
pelayanan publik. Pelayanan publik¹ itu sendiri
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.
Peningkatan kelas unit satuan kerja di
dalam organisasi adalah satu keniscayaan
yang tidak mungkin dihindari. Peningkatan
dimaksud dilatarbelakangi tingginya volume
dan beban kerja yang harus dilaksanakan.
Demikian juga halnya dengan UPT Kanim.
Pada Tahun 2006 status kelas Kanim Kelas
I Jakarta Selatan berubah menjadi Kanim
Kelas I Khusus sesuai dengan Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.04
Tahun 2006 dengan wilayah kerja meliputi 10

Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
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kecamatan yaitu Kebayoran Baru, Kebayoran
Lama, Pesanggrahan, Cilandak, Pasar
Minggu, Jagakarsa, Mampang Prapatan,
Pancoran, Tebet, dan Setiabudi. Jenis
pelayanan keimigrasian pada Kanim Jakarta
Selatan terdiri dari pelayanan keimigrasian
bagi WNI diantaranya berupa penerbitan
paspor, dan juga pelayanan keimigrasian
bagi WNA berupa pemberian izin tinggal dan
penentuan status keimigrasian warga negara
asing.
Dampak yuridis dari peningkatan
dari Kanim Kelas I menjadi Kanim Kelas I
Khusus, yang didalamnya terdapat Bidang
Pendaratan dan Izin Masuk (Darinsuk) adalah
melaksanakan tugas pokok dan fungsi di
Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Fakta
di lapangan menunjukkan bahwa wilayah
kerja Kanim Kelas I khusus Jakarta Selatan
tidak memiliki TPI. Hal inilah yang kemudian
berakibat kepada temuan BPK berkaitan
dengan organisasi dan tata kerja Bidang
Darinsuk di Kanim Kelas I hhusus Jakarta
Selatan yang tidak melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya Tempat Pemeriksaan Imigrasi
(TPI). Oleh karenanya diperlukan pemetaan
kembali wilayah kerja serta pergeseran
kewenangan untuk membawahi wilayah TPI,
yang dipandang dari sisi kelembagaan akan
memberikan solusi atas persoalan struktur
dan sasaran kinerja (SKP) Kepala Bidang
Darinsuk di Kanim Kelas I Khusus Jakarta
Selatan.
Kesiapan Kanim Kelas I Khusus Jakarta
Selatan dalam Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi Pendaratan dan Izin Masuk di TPI
Bandar Udara Halim Perdana Kusuma
Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: M.01-PR.07.04 Tahun 2006, Kanim
Jakarta Selatan adalah salah satu Kanim yang
ditingkatkan kelas/eseloneringnya. Sebagai
Kanim Kelas I khusus di dalam struktur
organisasinya terdapat Bidang Darinsuk
yang bertugas melaksanakan pemeriksaan

keimigrasian terhadap setiap orang yang
keluar dan masuk wilayah Indonesia melalui
TPI. Namun dalam kenyataannya di wilayah
kerja Kanim Kelas I khusus Jakarta Selatan
tidak terdapat TPI. Hal inilah kemudian yang
menjadi permasalahan sekaligus menjadi
temuan audit BPK. Saat ini terdapat TPI
yang secara geografis mudah dijangkau
untuk menjadi wilayah kerja Kanim Kelas I
khusus Jakarta Selatan yaitu TPI Bandara
Udara Internasional Halim Perdana Kusuma.
Konsekuensi dengan dialihkannya TPI
Halim Perdana Kusuma menjadi bagian
dari kewenangan dan wilayah kerja Kanim
Kelas I khusus Jakarta Selatan, maka perlu
menata kembali wilayah kerja Kanim Kelas
I Jakarta Timur dan Kanim Kelas I khusus
Jakarta Selatan dengan mengalihkan wilayah
Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma
yang wilayahnya berada di Kelurahan Halim
Perdana Kusuma Kecamatan Makasar.
Dalam beberapa kali pembahasan tata
cara pengalihan Bandar Udara tersebut antara
lain melalui alternatif mengalihkan wilayah
kelurahan Halim Perdana Kusuma Kecamatan
Makasar dan Kelurahan Cililitan Kecamatan
Kramat Jati Kotamadya Jakarta Timur
menjadi wilayah kerja Kanim Kelas I khusus
Jakarta Selatan. Hal ini mempertimbangkan
agar wilayah tersebut dapat menyatu sesuai
garis lurus dengan wilayah kerja Kanim Kelas
I Khusus Jakarta Selatan. Namun demikian,
penataan ulang wilayah kerja dimaksud
bukanlah hal yang mudah karena pengambil
alihan wilayah kelurahan di luar lokasi
Bandar Udara Internasional Halim Perdana
Kusuma kemungkinan dapat menyebabkan
disorientasi wilayah kerja Kanim Kelas I
Jakarta Timur.
Alternatif lain adalah mengalihkan
wilayah Bandara Halim Perdana Kusuma
saja dan sebagai bahan perbandingan dapat
dijadikan contoh wilayah kota Vatikan yang
memiliki kekhususan tersendiri dalam suatu
negara Italia. Berdasarkan data dan informasi
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diketahui bahwa pelayanan keimigrasian
di TPI Bandar Udara Internasional Halim
Perdana Kusuma saat ini adalah memberikan
pelayanan
khusus
yakni
melayani
keberangkatan dan kedatangan jemaah
haji, lalu lintas keimigrasian awak pesawat
cargo/charter, layanan khusus keimigrasian
tamu-tamu kenegaraan/ VVIP dan VIP yang
memerlukan penanganan khusus akan lebih
tepat jika dikendalikan oleh Pejabat setingkat
eselon III. Oleh karena itu pengambilalihan
wilayah kerja di Bandar Udara Internasional
Halim Perdana Kusuma saja merupakan
pilihan yang relatif realistis. dibandingkan
dengan mengambil alih wilayah Bandar
Udara Halim Perdana Kusuma berikut wilayah
Kelurahan Makassar dan Kelurahan Cililitan
yang akan menimbulkan permasalahan dalam
hal koordinasi dengan instansi Kejaksaan
dan Kepolisian. Oleh karena itu, dalam
rangka melaksanakan amanat Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.04
Tahun 2006, maka solusi yang relatif tepat,
dengan melihat beberapa pertimbangan di
atas, adalah dengan mengalihkan wilayah
Bandara Halim Perdanakusuma saja untuk
masuk wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I
Khusus Jakarta Selatan.
Dilihat dari sudut pandang kesiapan
Kanim Kelas I khusus Jakarta Selatan dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya, termasuk
pelaksanaan tugas di Bidang Darinsuk yang
selama ini memang belum dapat dilaksanakan
karena belum memiliki TPI, cukup siap karena
sudah memiliki Sumber Daya Manusia dan
Anggaran yang memadai dalam menunjang
pelaksanaan tugas dan fungsinya, selain itu
saat ini seluruh Pejabat Struktural bidang
Darinsuk juga telah terisi penuh.
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Penyelesaian atas Temuan Audit BPK
dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Bidang Darisnuk Kantor Imigrasi Kelas I
khusus Jakarta Selatan.
Keimigrasian adalah² hal ihwal lalu
lintas yang masuk dan keluar wilayah
Indonesia serta pengawasannya dalam
rangka tegaknya kedaulatan negara. Dari
rumusan pasal ini sedikitnya ada 2 (dua)
hal yang menjadi sentral pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi keimigrasian,
Pertama fungsi pelayanan keimigrasian
yang mengandung makna melancarkan dan
memudahkan orang masuk dan keluar ke
dan dari wilayah Indonesia. Kedua fungsi
pengawasan terhadap keberadaan orang
asing di Indonesia dengan mengedepankan
prinsip-prinsip selective policy. Terkait dengan
fungsi pelayanan keimigrasian yang secara
langsung bersentuhan dengan kepentingan
publik (masyarakat) telah menempatkan
jajaran keimigrasian sebagai institusi publik
yang akan selalu menjadi sorotan. Terutama
yang menyangkut kualitas pelayanan
yang dilakukan selama ini. Kita semua
menyadari, di era keterbukaan saat ini,
kesalahan sekecil apapun akan berdampak
besar kepada penilaian kinerja organisasi.
Fungsi-fungsi keimigrasian dimaksud dalam
prakteknya dilaksanakan secara langsung
oleh UPT Kanim. Setiap Kanim memiliki
status kelas/eselonering yang berbedabeda. Hal ini tentunya disesuaikan dengan
beban dan volume kerja masing-masing
UPT. Semakin tinggi beban dan volume kerja
suatu UPT tentunya makin tinggi pula kelas/
eseloneringnya.
Namun demikian, seringkali peningkatan
kelas Kanim yang diterbitkan melalui Surat
Keputusan Menteri tidak didahului dengan
serangkaian kajian secara mendalam dan
komprehensif agar tidak menimbulkan per
soalan dikemudian hari. Hal inilah yang

Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
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terjadi dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi Bidang Darinsuk Kanim Kelas I
khusus Jakarta Selatan yang sampai saat
ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana
mestinya disebabkan wilayah kerjanya tidak
membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi
(TPI) sehingga dianggap tidak tepat struktur
yang pada akhirnya menjadi temuan hasil
audit BPK pada tahun 2014. Penyelesaian
permasalahan terhadap temuan BPK,
sepanjang belum juga dapat diselesaikan
melalui penerbitan Peraturan Menteri Hukum
dan HAM yang baru tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Imigrasi menggantikan
Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor:
M.03-PR.07.04
Tahun
1991
Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Kehakiman dan HAM Nomor: M.14.
PR.07.04 Tahun 2003, adalah menempatkan
TPI yang mungkin dapat menjadi bagian
dari Kanim Kelas I khusus Jakarta Selatan
yaitu TPI Bandar Udara Internasional Halim
Perdana Kusuma.
Penyelesaian ini dipandang sebagai
cara yang paling memungkinkan ditempuh
untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK. Hal
tersebut penting dilakukan karena apabila
BPK menemukan hal yang sama setiap tahun,
maka yang paling dirugikan adalah pegawai.
Pegawai akan dianggap tidak melaksanakan
tugas dan fungsi pokoknya, sekaligus akan
berdampak pada penilaian kinerja sebagai
salah satu bentuk dan wujud dari reformasi
birokrasi.
Cara ini tentunya harus dipandang
sebagai jalan keluar sementara sebelum
diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan
HAM yang baru tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kanim karena struktur Bidang Darinsuk
3
4

yang melaksanakan tugas dan fungsi di TPI.
Meskipun struktur organisasi Bidang Darinsuk
dengan 3 (tiga) Seksi Unit dibawahnya sedikit
agak besar jika dibanding volume kegiatan
perlintasan yang ada di TPI Bandara Halim
Perdana Kusuma namun guna mengantisipasi
pengalihan beberapa maskapai penerbangan
rute internasional yang tidak lagi tertampung
di Bandar Udara Internasional Soekarno
Hatta ke Bandar Internasional Halim Perdana
Kusuma serta penanganan kegiatan lalu
lintas tamu-tamu VVIP dan VIP di Bandar
Udara Internasional Halim Perdana Kusuma.
Struktur Organisasi³ Pendaratan dan Izin
Masuk terdiri dari:
a.

Seksi Unit A;

b.

Seksi Unit B;

c.

Seksi Unit C

Masing-masing Seksi dimaksud memiliki
tugas⁴, yaitu:
(1) Seksi Unit A mempunyai tugas melaku
kan penelitian terhadap penggunaan
dokumen perjalanan, pemberian tanda
bertolak dan atau izin masuk serta
penolakan pemberian tanda bertolak dan
atau izin masuk bagi setiap orang yang
masuk/keluar wilayah Indonesia sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Seksi Unit B mempunyai tugas melakukan
penelitian terhadap penggunaan doku
men perjalanan, pemberian tanda
bertolak dan atau izin masuk serta
penolakan pemberian tanda bertolak dan
atau izin masuk bagi setiap orang yang
masuk/keluar wilayah Indonesia sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Seksi Unit C mempunyai tugas melakukan
penelitian terhadap penggunaan doku
men perjalanan, pemberian tanda
bertolak dan atau izin masuk serta

Lihat Pasal 25 t Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor: M.14.PR.07.04 Tahun 2003 Tentang Perubahan
Atas Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.03-PR.07.04 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Imigrasi.
Lihat Pasal 25 u Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor: M.14.PR.07.04 Tahun 2003 Tentang Perubahan
Atas Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.03-PR.07.04 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Imigrasi.
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penolakan pemberian tanda bertolak dan
atau izin masuk bagi setiap orang yang
masuk/keluar wilayah Indonesia sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Faktor-faktor yang Perlu Diperhatikan
Dalam kajian teoritis pengalihan kegiatan
kepada unit kerja yang berbeda wilayah
tentunya akan berdampak secara ”domino”
(spillover effect) terhadap kegiatan lain yang

memiliki hubungan dengan kegiatan yang
dialihkan. Demikian juga halnya dengan
pengalihan kegiatan pendaratan dan izin
masuk di TPI Bandar Udara Internasional
Halim Perdana Kusuma ke wilayah kerja
Kanim Kelas I khusus Jakarta Selatan yang
berada di wilayah Kecamatan Makasar
Kotamadya Jakarta Timur. Wilayah kerja
Kanim Kelas I Jakarta Timur, sebagaimana
terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1
Wilayah Kerja Kanim Kelas I Jakarta Timur
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kecamatan
Kecamatan Matraman
Kecamatan Pulo Gadung
Kecamatan Jatinegara
Kecamatan Cakung
Kecamatan Ciracas
Kecamatan Pasar Rebo
Kecamatan Cipayung
Kecamatan Duret Sawit
Kecamatan Kramat Jati
Kecamatan Makasar

Kegiatan pendaratan dan izin masuk di
TPI Bandar Udara Internasional Halim Perdana
Kusuma tentunya juga akan berdampak
kepada kegiatan lain, dalam hal ini penegakan
hukum dan pengawasan keimigrasian serta
komunikasi dan koordinasi dengan instansi
terkait. Pilihannya adalah lebih tepat mana
(efektif dan efisien), dalam hal penegakan
hukum dan pengawasan keimigrasian, apakah
pengambilalihan kegiatan di TPI Bandara
Udara Halim Perdana Kusuma saja atau
termasuk wilayah kerja yang ada disekitarnya.
Berdasarkan penelurusan data dan informasi
dari informan, didapatkan tanggapan yang
berbeda, meskipun relatif lebih memilih
untuk mengalihkan kegiatan yang ada di
TPI Bandar Udara Halim Perdana Kusuma
saja, dengan beberapa alasan seperti: agar
tidak terjadi disorientasi wilayah kerja Kanim
Kelas I Jakarta Timur yang selama ini sudah
terbangun dengan baik dan kesulitan dalam
hal-hal koordinasi dan komunikasi dengan
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instansi terkait (Kepolisian dan Kejaksaan)
apabila ada pemetaan wilayah baru.

PENUTUP
Kesimpulan
Pelayanan keimigrasian di TPI Bandar
Udara Internasional Halim Perdana Kusuma
pada dasarnya merupakan pelayanan khusus
yakni melayani lalu lintas keimigrasian awak
pesawat cargo/charter, layanan keimigrasian
tamu-tamu negara atau VVIP dan VIP yang
memerlukan adanya penanganan yang
bersifat khusus dengan kendali pejabat yang
setara dengan orang-orang yang melakukan
perlintasan sehingga akan lebih tepat jika
dikendalikan oleh pejabat dalam struktur
organisasi setingkat eselon III. Bandara Halim
Perdana Kusuma saat ini juga memberikan
pelayanan keberangkatan dan kedatangan
jemaah haji yang masih terus terdapat
permasalahan mis; masih didapatinya jemaah
yang ditolak masuk pemerintah Arab Saudi
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karena tidak menggunakan paspor miliknya,
tidak memiliki visa haji dan lain sebagainya,
mengindikasikan bahwa diperlukan pe
ningkatan kewaspadaan, yang akan lebih
tepat jika pengawasannya berada di bawah
kendali pejabat struktural yang lebih tinggi
eseloneringnya dari pada kondisi saat ini.
Kedepan tidak menutup kemungkinan terjadi
pengalihan beberapa maskapai penerbangan
rute internasional yang tidak lagi tertampung
di Bandar Udara Internasional Soekarno
Hatta ke Bandar Internasional Halim Perdana
Kusuma sehingga diperlukan peningkatan
eselonering petugas yang melaksanakannya.
Oleh karenanya penyerahan Bandara
Internasional Halim Perdana Kusuma kepada
Kanim Kelas I khusus Jakarta Selatan adalah
sangat memungkinkan dan akan sangat tepat
dengan alasan saat ini Kanim Kelas I khusus
Jakarta Selatan memiliki Pejabat Struktural
Eselon III yaitu Kepala Bidang Darinsuk yang
dibantu dengan 3 (tiga) orang Kepala Seksi.
Saran
Dalam rangka melaksanakan Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.04
Tahun 2006, maka perlu segera menerbitkan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang
Peralihan Tempat Pemeriksaan Imigrasi
Bandar Udara Halim Perdana Kusuma Ke
dalam Wilayah Kerja Kantor Imigrasi kelas I
khusus Jakarta Selatan.
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Abstrak
Penghargaan, penghormatan, serta perlindungan HAM adalah hal yang amat penting yang tidak
mengenal ruang dan waktu. Untuk melaksanakan Rencana Aksi HAM yang optimal diperlukan
pencerahan mengenai nilai-nilai HAM sampai ke tingkat desa dengan model pelaksanaan Diseminasi
HAM yang variatif. Bidang HAM pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan
HAM harus mampu melaksanakan amanatkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun
strategi peningkatan kinerja agar terwujudnya pelaksanaan Rencana Aksi HAM yang optimal.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang sifatnya deskriptif (descriptive research) dan
menggunakan analisis SWOT untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada
pada sebuah organisasi. Analisis situasi menggunakan matriks SWOT yang menghasilkan 4 tipe
strategi, yaitu strategi SO, WO, ST, dan WT; matriks Internal-Eksternal menggunakan total skor
bobot matriks EFE dan IFE untuk menghasilkan strategi bersaing bagi organisasi. Agar terwujudnya
pelaksanaan Rencana Aksi HAM yang optimal, Bidang HAM harus memanfaatkan kekuatan adanya
tugas dan fungsi yang jelas, namun mengantisipasi kelemahan pada rendahnya Kinerja Pegawai
Subbidang Pemajuan HAM. Selain itu Bidang HAM memiliki peluang melakukan kerja sama yang
baik dengan Pemda untuk melakukan diseminasi HAM, namun harus waspada pada ancaman belum
terciptanya persamaan persepsi dan pemahaman tugas bagi panitia Rencana Aksi HAM Provinsi/
Kabupaten/Kota. Posisi Koordinat (-2,25 , 0,31) artinya berada pada kwadran IV. Ini menunjukkan
bahwa secara internal kelemahan organisasi lebih dominan dibandingkan kekuatannya. Sementara
peluang organisasi lebih dominan dibandingkan dengan ancaman, dan dalam menyelesaikan
permasalahan organisasi bersifat rasional.
Kata Kunci: Optimalisasi, Perlindungan, Hak Asasi Manusia

Abstract
Appreciation, respect, and protection of human rights is importance thing with unlimited time and
space. To carry out the action plan for human rights, optimally, it is necessary to enlighten about
human rights values reaching to villages by a variative human rights dissemination implementation
model. The section of human rights of the Division of Law Service and Human Rights of the Ministry
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of Law and Human Rights have to be able to hold the mandate of the presidential decree Number 75,
Year 2015 concerning the National Action Plan for Human Rights of Indonesia. This purpose of this
research is to arrange a strategy of performance improvement in order to make its implementation
into reality, optimally. It is qualitative and descriptive approach and using SWOT analysis to assess
strength, weakness, chance/opportunity, and a threat of an organization. The analysis of situation
uses SWOT matrix resulting 4 strategy types, that is SO, WO, ST, and WT; external-internal matrix
has a quality score total of EFE and IFE matrix to generate a competitive strategy for an organization.
To make it come true, the Section of Human Rights have to make benefit of tasks and functions,
clearly, but it has to anticipate weakness of the low of its officer performance. Besides, it has a
chance to work together with regional government well to do human rights dissemination, but it is
needed an alert of a threat because of not having the same perception and mutual understanding of
tasks for human rights action plan committee in province/regency/ municipality. Coordinate position
(-2,25, 0,31) means at quadrant IV. It shows that internally, the weakness of organization more
dominant than its strength. Meanwhile, a chance of organization is more dominant than the threat
and in the completion of organization problem is rationale.
Keywords: optimization, protection, human rights

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Dalam hukum hak asasi manusia
internasional, negara mempunyai kewajiban
untuk menghormati (obligation to respect),
melindungi (obligation to protect), dan
memenuhi (obligation to fullfill) hak-hak warga
negara. Ketiga kewajiban negara ini kemudian
telah diakomodasikan dalam UndangUndang Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 1945 pasal 28I angka 4,
dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia pasal 8 dan pasal
71, yang dengan tegas menyatakan bahwa
kewajiban dan tanggung jawab negara
adalah menghormati, melindungi, memenuhi,
memajukan, dan menegakkan hak-hak warga
negara. Dengan demikian kewajiban negara
kita, khususnya pemerintah bukan hanya
menghormati, melindungi, dan memenuhi,
tetapi juga memajukan dan menegakkan hakhak warga negara.
Kewajiban negara ini bersumber dari
teori kontrak sosial dari John Locke, dan juga
Rousseau, yang menyatakan, bahwa negara
memperoleh kekuasaan dari warga negara
sebagai pemegang kedaulatan sematamata untuk menghormati, melindungi dan
memenuhi hak-hak asasi warga negara.

142

Konsepsi inilah yang kemudian melahirkan
prinsip demokrasi dimana negara adalah ”dari
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.
Kewajiban menghormati, berarti negara
wajib menghindari tindakan intervensi
dengan dalih apapun untuk menghilangkan
atau mengurangi hak-hak warga negara.
Sedang kewajiban melindungi merupakan
kewajiban untuk mengambil tindakan aktif
guna memastikan bahwa hak setiap warga
negara tidak dilanggar. Kemudian kewajiban
memenuhi adalah kewajiban untuk mengambil
langkah-langkah
legislatif,
administratif,
peradilan dan praktis untuk memastikan
bahwa hak warga negara dilaksanakan dan
dipenuhi dengan sebenar-benarnya.
Sementara kewajiban memajukan dapat
dilakukan dengan memberikan pendidikan
dan diseminasi Hak Asasi Manusia (HAM)
kepada
aparatur
pemerintah/penegak
hukum, dan kewajiban menegakkan adalah
kewajiban untuk mengambil langkah-langkah
penyelidikan dan proses hukum jika terjadi
pelanggaran HAM.
HAM merupakan hak dasar yang secara
kodrati melekat pada diri setiap manusia,
bersifat universal dan langgeng. Oleh
karena itu HAM harus dihormati, dimajukan,
dipenuhi, dan ditegakkan. Hak asasi
bukanlah hal baru bagi bangsa Indonesia.
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Perjuangan melepaskan diri dari belenggu
penjajah selama berabad-abad lamanya telah
mengajarkan kepada Bangsa Indonesia untuk
menghormati hakekat HAM sesungguhnya.
Indonesia sebagai angggota Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) dan merupakan salah
satu negara peratifikasi beberapa Kovenan
dan Kovensi HAM Internasional mengemban
amanah dalam mewujudkan perlindungan,
pemajuan,
penegakan,
penghormatan
dan pemenuhan HAM di Indonesia.
Karena itu Indonesia memiliki konsekuensi
untuk menjamin pelaksanaannya dengan
menerapkan
ketentuan-ketentuan
yang
ada pada Kovenan dan Konvensi yang
telah diratifikasi melalui berbagai peraturan
perundang-undangan.
Dalam
pelaksanaannya,
tentunya
Indonesia yang dalam hal ini adalah peme
rintah tidak dapat berjalan sendiri dan harus
bekerja sama dan didukung oleh negaranegara pihak lainnya maupun organisasi
internasional lainnya untuk mewujudkan
pelaksanaan HAM di Indonesia.
Salah satu upaya konkrit yang dilakukan
pemerintah adalah pencanangan Rencana
Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)
pada tahun 2015 yang ditindaklanjuti dengan
pelaksanaan RANHAM pada tahun 2015
– 2019 dengan berbagai program yang
ditujukan untuk memperkuat pelaksanaan
HAM di Indonesia. Pada periode 2015-2019
pemerintah telah menerbitkan Peraturan
Presiden Nomor 75 Tahun 2015 yang
mencanangkan program RANHAM yang
orientasinya lebih fokus pada program utama
RANHAM.
RANHAM merupakan politik HAM
Negara untuk memberikan perlindungan dan
pemenuhan HAM bagi setiap orang yang
ada di Indonesia oleh para penyelenggara
kekuasaan negara untuk menjalankan tugas
mereka mengabdi kepada masyarakat
dengan berorientasi pada HAM, serta dengan
membangun kerja sama yang sinergis antar

lembaga pemerintah dengan masyarakat
madani.
RANHAM Indonesia juga ditujukan
untuk menumbuhkan semangat kerja
sama internasional dengan mengacu pada
prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan piagam
PBB. Kerjasama internasional di bidang
HAM ini berdasarkan pada prinsip-prinsip
saling menghormati, persamaan derajat,
dan hubungan baik antar bangsa, serta
hukum internasional dengan memperhatikan
kepentingan nasional dan menghormati
ketentuan-ketentuan nasional yang berlaku.
Penghargaan, penghormatan, serta
perlindungan HAM adalah hal yang amat
penting yang tidak mengenal ruang dan
waktu. Sejak tonggak HAM melalui Magna
Charta tahun 1215, yang merupakan reaksi
atas kesewenang-wenangan Raja John dari
Kerajaan Inggris, hingga Undang-undang
Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
tentang pengadilan HAM di Indonesia.
Berbagai bentuk peraturan yang bersifat
universal telah dikeluarkan dalam mendukung
upaya perlindungan HAM di dunia. Sebagian
besar negara mencantumkan permasalahan
mengenai hak-hak dasar ke dalam
konstitusinya
masing-masing,
termasuk
Indonesia dengan undang-undang dasarnya.
Tugas
penghormatan,
pemajuan,
pemenuhan dan perlindungan HAM utamanya
merupakan kewajiban dan tanggung jawab
pemerintah. Namun peran dan partisipasi
masyarakat dalam mendukung hal tersebut
juga masih diperlukan. RANHAM merupakan
salah satu program strategi dalam rangka
penyebarluasan
nilai-nilai
HAM
guna
meningkatkan pemahaman bagi aparat
pemerintah dan masyarakat yang pada
akhirnya diharapkan semakin memperkuat
internalisasi nilai-nilai HAM dan mengurangi
pelanggaran HAM.
Untuk melaksanakan RANHAM yang
optimal tersebut berdasarkan evaluasi
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yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan
penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan
perlindungan HAM ditemukan bahwa aparatur
pemerintah dan masyarakat menginginkan
pencerahan mengenai nilai-nilai HAM,
bahkan mereka menginginkan pencerahan
tersebut sampai ke tingkat desa dengan
model pelaksanaan Diseminasi HAM yang
variatif.
Bidang HAM yang dalam struktur
pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM harus mampu
melaksanakan RANHAM yang diamanatkan
dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun
2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak
Asasi Manusia Indonesia. Berkenaan dengan
hal tersebut di atas, penulis menganggap
bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara Bidang
HAM harus mempunyai komitmen yang tinggi,
profesional dan mau belajar meningkatkan
kapasitasnya terutama di Bidang HAM guna
meningkatkan pelaksanaan RANHAM yang
optimal. Untuk itu penulis akan meneliti tentang
“Optimalisasi Pelaksanaan RANHAM pada
Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia”.

Metode Penelitian
1.

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif. Sugiyono mengatakan bahwa
penelitian kualitatif sering disebut metode
penelitian naturalistik karena penelitian
tersebut dilakukan pada kondisi alamiah
(natural setting).¹ Disebut sebagai metode
kualitatif karena data yang terkumpul dan
analisisnya lebih bersifat kualitatif. Menurut
Sugiyono, penelitian kualitatif merupakan
penelitian yang dilakukan terhadap variabel
mandiri rencana aksi hak asasi manusia,
tanpa
membuat
perbandingan
atau
menghubungkan dengan variabel lain.²
Menurut Nawawi, penelitian kuantitatif yaitu
penelitian yang memusatkan perhatian pada
masalah-masalah atau fenomena yang
bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan,
kemudian
menggambarkan
fakta-fakta
tentang masalah yang diselidiki sebagaimana
adanya diiringi dengan interpretasi yang
rasional dan akurat.³
2.

Rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah bagaimana strategi meningkatkan
kinerja dalam pelaksanaan RANHAM agar
terwujudnya pelaksanaan RANHAM yang
optimal?
Tujuan

1
2
3
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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. Penelitian
deskriptif melakukan analisis sampai
pada tahap deskriptif, yaitu menganalisis
dan menyajikan fakta secara sistematik
sehingga lebih mudah untuk dipahami
dan disimpulkan.

Rumusan Masalah

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk
menyusun strategi peningkatan kinerja dalam
pelaksanaan RANHAM agar terwujudnya
pelaksanaan RANHAM yang optimal.

Pendekatan Penelitian

3.

Teknik Penarikan Sampel
Fokus pembahasan adalah bidang HAM
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Provinsi DKI Jakarta untuk periode
Oktober sampai dengan Desember
2015. Sedangkan cakupan bahasannya
adalah analisis lingkungan strategi dan
rencana kerja Bidang HAM dengan

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm.193.
ibid
Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2003, hlm.64.
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Analisis SWOT. Dalam penentuan
informan, peneliti menggunakan teknik
nonprobability sampling dan untuk
mempermudah dalam memperoleh data,
maka peneliti menggunakan Purposive
Sampling, di mana Purposive Sampling
merupakan prosedur pengambilan sam
pel yang dipilih berdasarkan sumber data
yang dipilih/ditentukan yang memahami
RANHAM.
Subyek dalam penelitian ini adalah
struktural dan staf pada bidang HAM
yang mengetahui informasi mengenai
lingkungan eksternal dan internal
dengan baik, serta mengetahui performa
organisasi dengan baik. Obyek dalam
penelitian ini adalah penganalisisan
lingkungan eksternal dan internal dari
Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta yang
kemudian akan menentukan formulasi
strategi melalui analisis situasi matriks
SWOT dan analisis portofolio matriks
Internal-Eksternal.
3.

Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, sumber data yang
digunakan adalah data primer, yaitu
data yang diperoleh dari hasil jawaban
dari wawancara struktural dan staf
Bidang HAM dan data sekunder yaitu
buku, jurnal dan peraturan yang akan
digunakan untuk mendukung landasan
teori dan sebagai bahan pembahasan
akan digunakan data dari website Kanwil
Kemenkumham DKI Jakarta.

4.

Analisis Data
Analisis
data
merupakan
proses
pengolahan, penyajian, interpretasi dan
analisis data yang diperoleh dari lapangan
dengan tujuan agar data yang disajikan
mempunyai makna. Dalam penelitian
ini digunakan analisis SWOT. Analisis
SWOT merupakan sebuah metode

4

perancangan strategi yang digunakan
untuk menilai kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman yang ada pada
sebuah proyek atau dalam sebuah
organisasi. Metode ini diperkenalkan oleh
Albert Humprey. Tujuan dari penggunaan
analisis SWOT adalah untuk faktor-faktor
kunci dari internal maupun eksternal
yang penting dan memiliki pengaruh
dalam pencapaian tujuan organisasi.
Faktor-faktor itu didapatkan dari value
chain organisasi. Analisis SWOT
mengelompokkan potongan-potongan
yang terbagi dua kategori, yaitu faktor
internal yang terdiri dari Strength (segala
hal yang membantu organisasi mencapai
tujuan) dan Weakness (segala hal yang
merugikan organisasi untuk mencapai
tujuan) serta faktor eksternal yang terdiri
dari Opportunity (kondisi atau keadaan
dari luar organisasi yang dapat membantu
pencapaian tujuan) dan Threat (kondisi
atau keadaan dari luar organisasi yang
dapat mengganggu organisasi).
Analisis situasi menggunakan matriks
SWOT yang menghasilkan 4 tipe strategi,
yaitu strategi SO, WO, ST dan WT;
matriks Internal-Eksternal menggunakan
total skor bobot matriks EFE dan IFE
untuk menghasilkan strategi bersaing
bagi organisasi. Untuk menganalisis
data digunakan template analysis yang
menggabungkan pendekatan deduktif
dan induktif untuk analisis kualitatif
dalam arti bahwa kode akan ditentukan
dan kemudian diubah atau ditambahkan
sebagai data yang dikumpulkan dan
dianalisis.⁴ Dalam melakukan template
analysis langkah-langkah yang harus
dilakukan adalah pengklasifikasian data,
pengkodean dan penganalisisan data,
serta pemeriksaan pengkodean dan
pengklasifikasiannya.

Saunders, M., Lewis, P.&Thornhill, A., Research Methods for Business Students (4th ed.), Harlow: Pearson Education
Limited, 2007, p. 496.
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PEMBAHASAN
Strategi Peningkatan Kinerja dalam
Pelaksanaan RANHAM agar Terwujudnya
Pelaksanaan RANHAM yang Optimal.
1.

Konsepsi Tentang HAM, RANHAM,
Kepemimpinan, Kinerja, Sumber Daya
Manusia dan Pelayanan Prima.
a.

Arti Hak Asasi Manusia (HAM).
Sesuai dengan Undang-undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia adalah seperangkat
hak yang melekat pada hakekat
dan keberadaan manusia sebagai
makluk 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 1 ayat 1 Peraturan Presiden
Nomor 75 Tahun 2015 tentang
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia Indonesia Tahun 20152019. Kewajiban dasar manusia
adalah seperangkat kewajiban yang
apabila tidak dilaksanakan, tidak
memungkinkan terlaksana dan
tegaknya Hak Asasi Manusia.

b.

Pengertian Rencana Aksi Nasional
Hak Asasi Manusia (RANHAM).
Peraturan Presiden Nomor 75
Tahun 2015 menjelaskan bahwa
yang dimaksud dengan Rencana
Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
yang selanjutnya disingkat RANHAM
adalah rencana aksi yang disusun
sebagai pedoman pelaksanaan
penghormatan, pemajuan, peme
nuhan, perlindungan dan penegakan
HAM di Indonesia.
Pengertian RANHAM ada
lah penyebaran nilai-nilai Hak
Asasi Manusia dalam rangka
meningkatkan pemahaman dan
menumbuhkembangkan kesadaran
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individu dan kelompok baik aparatur
maupun warga masyarakat dalam
melaksanakan upaya perlindungan,
pemenuhan dan penghormatan hak
asasi manusia.
RANHAM yang dilakukan terlebih dahulu berkoordinasi dengan
pemerintah daerah provinsi, kabupaten/Kota se-DKI Jakarta, yang
dalam pelaksanaan kegiatannya
Panitia Pelaksanaan RANHAM
itu penanggungjawabnya kalau
provinsi Gubernur ketua panitia
RANHAM Wakil Gubernur dan
anggotanya seluruh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
Tokoh Masyarakat dan Akademisi.
Sedangkan yang mendorong terlaksananya RANHAM tujuan utamanya adalah mendorong terciptanya
masyarakat adil, makmur, cerdas,
sejahtera dan berbudaya HAM dan
RANHAM ini merupakan suatu dokumen yang berkembang (Living
document) yang di dalam pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan
fokus, potensi, dan permasalahan
masing-masing.
Pelaksanaan RANHAM yang
bertujuan memberikan wawasan,
penyamaan
persepsi,
dan
pengetahuan HAM bagi aparatur
pemerintah
dan
masyarakat
serta mendorong kinerja aparatur
pemerintah dan lembaga masyarakat
untuk
mensosialisasikan
HAM
kepada
masyarakat
sehingga
mampu mengurangi terjadinya
pelanggaran HAM. Sedangkan
sasaran yang akan dicapai adalah:
1)

Berkembangnya
wawasan
dan pengetahuan HAM secara
sistematik dan komprehensif
bagi aparatur pemerintah dan
masyarakat.

2)

Bertambah kesadaran panitia
pelaksana RANHAM Provinsi,
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Kabupaten/Kota dalam me
lakukan
upaya-upaya
riil
dalam rangka perlindungan,
pemajuan, penegakan, peme
nuhan dan penghormatan
HAM.
3)

Terwujudnya keterpaduan ker
ja untuk mensosialisasikan
HAM
kepada
aparatur
pemerintah dan masyarakat,
dengan harapan menurunnya
pelanggaran HAM.

4)

Melakukan Monitoring dan
Evaluasi mengenai tingkat pemahaman terhadap RANHAM
yang berkaitan dengan pe
ranannya dalam masyarakat.

Adapun Indikator keberhasilan
yang ditetapkan dalam proses
Pelaksanaan RANHAM adalah:

5
6
7

Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah dapat
dilaksanakan.
c. Kepemimpinan
Kepemimpinan adalah proses
memberi arti (pengarah berarti)
terhadap usaha kolektif, dan
yang mengakibatkan kesedian
untuk melakukan usaha yang
diinginkan
untuk
mencapai
sasaran.⁵
Sedangkan
konsep
kepemimpinan
menurut
Rost
adalah sebuah hubungan yang
saling mempengaruhi diantara
pemimpin dan pengikut (bawahan)
yang menginginkan perubahan
nyata yang mencerminkan tujuan
bersamanya.⁶

1)

Keluaran
(output),
yaitu
terlaksananya RANHAM bagi
aparatur
pemerintah
dan
masyarakat.

2)

Hasil (outcome), yaitu aparatur
pemerintah dan masyarakat
memahami RANHAM, mem
punyai
wawasan,
dan
pengetahuan mengenai nilainilai HAM.

3)

Keuntungan (Benefits), ya
itu apatur pemerintah dan
masyarakat mengerti mengenai
nilai-nilai HAM sehingga dapat
memperkuat internalisasi nilainilai HAM dan mengurangi
pelanggaran HAM.

Hill dan Caroll berpendapat
bahwa,
kepemimpinan
dapat
diartikan
sebagai
kemampuan
mendorong sejumlah orang (dua
orang atau lebih) agar bekerja sama
dalam melaksanakan kegiatankegiatan yang terarah pada tujuan
bersama.⁷ Struktur organisasi adalah
kerangka atau susunan unit atau
satuan kerja atau fungsi-fungsi yang
dijabarkan dari tugas atau kegiatan
pokok suatu organisasi, dalam
usaha mencapai tujuannya. Setiap
unit mempunyai posisi masingmasing, sehingga ada unit yang
berbeda jenjang atau tingkatannya
dan ada pula yang sama jenjang
atau tingkatannya antara yang satu
dengan yang lain.

4)

Dampak
(Impacts),
yaitu
secara bertahap pemenuhan
dan perlindungan HAM yang
menjadi tugas dan tanggung
jawab
pemerintah,
baik

Setiap proses kepemimpinan
akan menghasilkan situasi sosial
yang berlangsung di dalam ke
lompok atau organisasi masingmasing. Untuk itu setiap pemimpin

Jacobs, T. O., and E. Jaques, Military Executive Leadership. In K.E. Clark and M. B. Clark, Measures of Leadership.
West Orange, NJ: Leadership Library of America, Inc.,1990, p. 281
Rost, Joseph C., Kepemimpinan. Terjemahan Triantoro Safaria. Graha Ilmu, Jakarta, 2004, hlm. 3.
Hill, Tosi., Caroll, SJ, Organisational Theory and Management: A Macro Approach, John Willey and Sons Inc, New
York, 1997.
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harus mampu menganalisis situasi
sosial kelompok atau organisasinya
yang dapat dimanfaatkan dalam
mewujudkan fungsi kepemimpinan
dengan kerja sama dan bantuan
orang-orang yang dipimpinnya.
Fungsi kepemimpinan menurut
Hill dan Caroll memiliki dua dimensi
sebagai berikut ⁸:
1)

Dimensi
yang
berkenaan
dengan tingkat kemampuan
mengarahkan
(direction)
dalam tindakan atau aktivitas
pemimpin, yang terlihat pada
tanggapan orang-orang yang
dipimpinnya.

2)

Dimensi
yang
berkenaan
dengan
tingkat
dukungan
(support) atau keterlibatan
orang-orang yang dipimpin
dalam melaksanakan tugastugas pokok kelompok atau
organisasi, yang dijabarkan
dan dimanifestasikan melalui
keputusan dan kebijaksanaan
pemimpin.

Berdasarkan kedua dimensi
tersebut secara operasional dapat
dibedakan lima fungsi pokok
kepemimpinan,
yaitu:
Fungsi
Instruktif, Fungsi Konsultatif, Fungsi
Partisipasi, Fungsi Delegasi, dan
Fungsi Pengendalian.
Harris dan Jeff membagi gaya
kepemimpinan menjadi tiga yaitu ⁹:
The Autocratic Leader, The
Participative Leader, dan The Free
Rein Leader. Sementara Steer menyebutkan “karakter kebijakan dan
praktek manajemen merupakan
variabel yang mendukung kualitas
pelayanan”.¹⁰ Pandangannya ini
8
9
10
11
12
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dapat dipahami bahwa pengoperasian suatu kebijakan bagaimanapun
karakternya sangat ditentukan oleh
kemampuan seorang pemimpin untuk menjabarkan lebih lanjut kebijakan-kebijakan tersebut ke dalam
praktek manajemen pada organisasi tersebut.
d.

Kinerja
Pengertian kinerja menurut
Yaslis
Ilyas:
“kinerja
adalah
penampilan karya personel baik
kuantitas maupun kualitas dalam
suatu organisasi”.¹¹ Jadi kinerja
merupakan penampilan individu
maupun kelompok kerja personel.
Penampilan hasil karya tidak
terbatas kepada personel yang
memangku
jabatan
struktural
maupun fungsional, tetapi juga
kepada keseluruhan jajaran pegawai
di dalam organisasi.
Hasil kerja yang dapat dicapai
oleh seseorang atau sekelompok
orang dalam suatu organisasi sesuai
dengan wewenang dan tanggung
jawab masing-masing dalam rangka
upaya pencapaian tujuan organisasi
bersangkutan secara legal, tidak
melanggar hukum dan sesuai
dengan moral dan etika.¹²
Pengertian kinerja menurut
literatur memberikan terminologi
kinerja
(performance)
sebagai
produktivitas yang mendefinisikan
pengertian kinerja (performance)
sebagai hasil kerja (output) seorang
pekerja. Hasil kerja dimaksud adalah
merupakan hasil dari sebuah proses
manajemen atau suatu organisasi
secara
keseluruhan
dimana
hasil kerja tersebut harus dapat

Ibid.
Harris, O Jeff JR, Managing People at Work, Concept and Cases in Interpersonal Behavior, John Willey and Sons,
New York, 1987.
Steers, RM, Efektivitas Organisasi Seri Manajemen, Erlangga, Jakarta, 1985.
Ilyas, Yaslis, Kinerja: Teori, Penilaian dan Penelitian, FKM UI, Jakarta, 2001, hlm. 66.
Prawirosentono, Suyadi, Kebijakan Kinerja Karyawan, Yogyakarta: BPFE, 1999, hlm. 27.
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ditunjukkan buktinya secara konkret
dan dapat diukur atau dibandingkan
dengan
standar
yang
telah
ditentukan. Harus pula dipahami
bahwa tidak semua kinerja mudah
diukur dengan membandingkannya
dengan
standar
yang
telah
ditentukan, dengan kata lain tingkat
kinerja sangat dipengaruhi oleh
faktor-faktor yang merupakan fungsi
dari kinerja itu.
Stoner mengemukakan teori
bahwa kinerja adalah fungsi dari
motivasi, ability (kemampuan), dan
role perception (pemahaman peran)
dengan rumusan ¹³:
Kinerja = f (Motivasi, Kemampuan,
Pemahaman Peran)
Dalam kaitannya dengan motivasi,
Vroom
memperkenalkan
Teori
Harapan (Expectancy Theory) yang
menjelaskan bahwa seseorang
akan termotivasi untuk berusaha
keras bila ia yakin bahwa usahanya
akan menghasilkan kinerja yang
dinilai baik, yang akan memberikan
hasil berupa penghargaan dari
organisasi (bisa berupa antara lain
peningkatan gaji, bonus, ataupun
promosi) dan penghargaan tersebut
akan memuaskan tujuan atau
harapan
pribadinya.¹⁴
Menurut
Vroom, tinggi rendahnya motivasi
seseorang ditentukan oleh tiga
variabel
yaitu:
pengharapan
(expectancy), nilai-nilai (valance),
dan alat (instrumentality), sehingga
rumus motivasi dari Vroom adalah
M=(E x V x I).

13
14
15
16
17

Pengertian Motivasi menurut
Fred Luthans adalah suatu Proses
yang bermula dari adanya kebutuhan
psikologis yang mendorong atau
menggerakkan perilaku seseorang
menuju tercapainya suatu tujuan
atau incentif.¹⁵ Menurut Luthans ada
tiga elemen proses motivasi yaitu:
adanya Need (kebutuhan), adanya
Drives (dorongan), dan adanya
Incentives. Sedangkan motivasi
menurut Stephen P. Robbins yang
menaruh perhatian khusus pada
Organizational Goals (sasaran
organisasi):
adalah
kesediaan
seseorang untuk berusaha sekeraskerasnya
menuju
tercapainya
sasaran organisasi yang terkondisi
oleh usaha untuk memenuhi/
memuaskan
kebutuhannya.¹⁶
Menurut Robbins ada tiga elemen
dalam definisinya yaitu: Effort
(usaha),
Organization
Goals
(sasaran organisasi), dan Needs
(kebutuhan). Effort yang diarahkan
pada dan konsisten dengan sasaran
organisasi adalah bentuk effort
yang dicari, namun tentunya harus
selaras dengan usaha pemenuhan
kebutuhan individu.
Selanjutnya
Kemampuan
(ability) menurut Vroom adalah
suatu non motivational attributes
yang
dimiliki
inidividu
untuk
melaksanakan suatu tugas. Jadi
kemampuan merupakan suatu
potensi untuk melakukan sesuatu.¹⁷
Sementara Stephen P. Robbins
mendefinisikan kemampuan sebagai
suatu kapasitas yang dimiliki oleh

Stoner, James AF, 1978,”Management”, Prentice Hall International Inc, London, 1978, hlm. 406.
Gibson, Ivansevich, and Donelly, Organisasi, Jilid 1, Erlangga, Jakarta, 1991, hlm. 147.
Luthans, Fred, Organizational Behavior, Seventh Edition. Singapore: McGraw – Hill, 1995, p. 141.
Robbin Stephen P., Perilaku Organisasi, Alih Bahasa Hadyana Pujaatmaka, PT. Prhenalindo, Jakarta, 1996, hlm.
212.
Moch. As’ad,. Psikologi Industri. Jakarta: Liberty, 1995, hlm. 60.
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individu untuk dapat melaksanakan
berbagai tugas dalam jabatan.
Kemampuan ini dapat berupa
kemampuan intelektual ataupun
kemampuan fisik.¹⁸
e.

Sumber Daya Manusia
Menurut Nawawi ada 3 (tiga)
pengertian Sumber Daya Manusia
yaitu¹⁹ :
1)

Sumber Daya Manusia adalah
manusia yang bekerja di
lingkungan suatu organisasi.

2)

Sumber Daya Manusia adalah
potensi
manusia
sebagai
penggerak organisasi dalam
mewujudkan eksistensinya.

3)

Sumber Daya Manusia adalah
potensi yang merupakan aset
dan berfungsi sebagai modal
(non material/non finansial) di
dalam organisasi bisnis yang
dapat diwujudkan menjadi
potensi nyata secara fisik dan
non fisik dalam mewujudkan
eksistensi organisasi.

Pemberdayaan secara umum
berarti lebih berdaya dari sebelumnya baik dalam hal wewenang, tanggung jawab maupun kemampuan individu yang dimilikinya, sedangkan
sumber daya manusia dapat diartikan sebagai daya yang bersumber
dari manusia, ini dapat pula disebut
tenaga atau kekuatan sendiri dalam
arti memiliki kemampuan (competency), wewenang (authority), dan
tanggungjawab (responsibility) dalam rangka meningkatkan kinerja
(performance) organisasi.

18
19
20
21
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Sumber daya manusia atau
human resources adalah faktor
yang penting dalam organisasi.
Bagaimana pun majunya teknologi
saat ini, faktor manusia tetap
memegang peranan penting bagi
keberhasilan suatu organisasi.
Sumber daya manusia yang
diharapkan ada dalam organisasi
adalah ”people who are ready,
willing, and able to contribute to
organizational goals”.
Tuntutan akan SDM yang
berkualitas menuntut pula adanya
pengelolaan SDM yang baik. Pengelolaan atau manajemen SDM
merupakan faktor yang akan menentukan kinerja organisasi. Ketepatan
memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya manusia serta
upaya mengintegrasikannya dalam
suatu kesatuan gerak dan arah
organisasi penting bagi peningkatan
kapabilitas organisasi dalam mencapai tujuannya.
Sumber
daya
manusia
organisasi
akan
memberikan
kontribusi yang maksimal pada
kemajuan organisasi jika terdapat
pengelolaan yang baik. Sumber
daya manusia dalam hal ini dianggap
sebagai faktor yang penting dalam
sebuah organisasi. Manusia dalam
pandangan organisasi modern di
anggap sebagai aset yang berharga
dan dianggap sebagai partner
yang turut dilibatkan dan berperan
aktif dalam menentukan kemajuan
organisasi.²⁰ Proses manajemen
sumber daya manusia meliputi
kegiatan ²¹:

Robbin Stephen P., Perilaku Organisasi, Alih Bahasa Hadyana Pujaatmaka, PT. Prhenalindo, Jakarta, 1996, hlm.
86.
Nawawi, Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2008, hlm. 11.
Ambar T. Sulistiyani dan Rosidah. Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Pertama, Penerbit Graha Ilmu,
Yogyakarta, 2003, hlm. 7.
Ibid.
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1)

Human Resource Planning,
yaitu kegiatan merencanakan
kebutuhan dan pemanfaatan
SDM bagi institusi.

2)

Personnel
Procurement,
yaitu
kegiatan
mencari
dan mendapatkan sumber
daya manusia, termasuk di
dalamnya rekrutmen, seleksi,
dan penempatan serta kontrak
tenaga kerja.

3)

Personnel Development, yaitu
upaya mengembangkan sumber
daya manusia, termasuk di
dalamnya program orientasi
tenaga kerja, pendidikan dan
pelatihan.

4)

Personnel Maintenance, yaitu
usaha memelihara sumber
daya manusia, termasuk di
dalamnya pemberian insentif,
jaminan
kesehatan
dan
keselamatan tenaga kerja,
pemberian penghargaan, dan
lain sebagainya.

5)

Personnel Utilization, yaitu
kegiatan memanfaatkan dan
mengoptimalkan sumber daya
manusia, termasuk di dalamnya
promosi, demosi, transfer dan
separasi.

Personnel development atau
kegiatan pengembangan sumber
daya manusia merupakan sesuatu
yang penting dan strategis. Hal
tersebut didasari oleh adanya
pandangan
yang
menyatakan
bahwa tenaga kerja yang dibutuhkan
dalam era perubahan ini adalah
mereka yang terdidik dengan baik,
terlatih, dan menguasai informasi
(well educated, well trained,
well
informed).
Pemanfaatan
(utilization) SDM tercermin dalam
hal penempatan SDM dalam
organisasi. Penempatan yang baik
adalah penempatan yang sesuai
antara kompetensi yang didapat

melalui proses pendidikan dengan
penempatannya dalam organisasi.
f.

Pelayanan Prima
Pelayanan prima merupakan
terjemahan dari istilah Excellent
Service yang secara harafiah
berarti pelayanan yang sangat
baik. Pelayanan prima adalah
kepedulian
kepada
pelanggan
dengan memberikan layanan terbaik
untuk memfasilitasi kemudahan
pemenuhan
dan
mewujudkan
kepuasannya,
agar
mereka
selalu loyal kepada organisasi/
perusahaan.
Layanan prima juga dapat
berarti upaya maksimum yang
mampu diberikan oleh organisasi
jasa pelayanan dalam rangka
memenuhi kebutuhan pelanggan
untuk mencapai suatu tingkat
kepuasan tertentu, serta memberikan
pelayanan secara prima kepada
para pelanggan dengan tujuan untuk
memenangi persaingan. Tujuan
pelayanan prima adalah:
1)

Untuk menimbulkan kepercaya
an dan kepuasan kepada
pelanggan.

2)

Untuk menjaga agar pelanggan
merasa
dipentingkan
dan
diperhatikan.

3)

Untuk
mempertahankan
pelanggan agar tetap setia
menggunakan barang dan jasa
yang ditawarkan.

Sedangkan konsep dasar pelayanan
prima adalah:
1)

Konsep sikap yaitu sikap
pelayanan yang diharapkan
tertanam pada diri pelanggan
adalah baik, ramah, penuh
simpatik dan mempunyai rasa
memiliki yang tinggi terhadap
organisasi.

2)

Konsep perhatian yaitu dalam
melakukan kegiatan layanan,
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seorang
petugas
pada
organisasi jasa pelayanan harus
senantiasa
memperhatikan
dan mencermati keinginan
pelanggan.
2.

Keadaan
Sekarang
Diinginkan

dan

yang

Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang
HAM Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI
Jakarta: Kepala Bidang 1 orang, Kasubbid
2 orang Staf 6 orang. Sementara jumlah
pegawai yang bergolongan IV ada 1 orang
dan golongan III ada 8 orang.
Bidang Hak Asasi Manusia mempunyai
tugas melaksanakan pembinaan dan
pengendalian pelaksanaan tugas teknis,
kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta
penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis
di bidang diseminasi, penguatan, pelayanan
komunikasi masyarakat, penyusunan profil
pembangunan hak asasi manusia, pengkajian
dan penelitian, serta sosialisasi hasil penelitian
dan pengembangan hak asasi manusia.
Bidang
Hak
Asasi
Manusia
menyelenggarakan
fungsi
pelaksanaan
pembinaan dan pengendalian pelaksanaan
tugas teknis di bidang diseminasi, penguatan,
pelayanan
komunikasi
masyarakat,
penyusunan profil pembangunan hak
asasi manusia, pengkajian dan penelitian,
serta sosialisasi hasil penelitian dan
pengembangan hak asasi manusia serta
penyusunan profil pembangunan hak asasi
manusia; dan pelaksanaan kerja sama,
pemantauan, evaluasi serta penyusunan
laporan pelaksanaan tugas teknis di
bidang diseminasi, penguatan, pelayanan
komunikasi masyarakat, penyusunan profil
pembangunan hak asasi manusia, pengkajian
dan penelitian, serta sosialisasi hasil penelitian
dan pengembangan hak asasi manusia serta
penyusunan profil pembangunan hak asasi
manusia.
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Dalam menjalankan tugas dan fungsi
tersebut, Bidang HAM dibantu 2 (dua)
Subbidang yaitu Subbidang Pelayanan,
Pengkajian dan Informasi Hak Asasi Manusia
serta Subbidang Pemajuan Hak Asasi
Manusia.
Fakta yang selama ini dirasakan oleh
Bidang HAM adalah:
a)

Sebagai pelaksana RANHAM.

b)

Sebagai pelaksana evaluasi kegiatan
RANHAM.

c)

Sebagai pelaksana dalam memberikan
rekomendasi pengembangan kegiatan
diseminasi HAM dan perlindungan HAM
kepada Bidang HAM.

d)

Beban
kerja
meningkat
dengan
banyaknya kegiatan RANHAM oleh
Bidang HAM (Subbidang Pelayanan,
Pengkajian dan Informasi Hak Asasi
Manusia serta Subbidang Pemajuan Hak
Asasi Manusia) yang harus dievaluasi
sedangkan jumlah personil yang ada
pada Bidang HAM hanya 6 orang.

e)

Belum
adanya
pedoman
dalam
pembuatan rekomendasi pelaksanaan
RANHAM dan perlindungan pemenuhan
HAM.

f)

Berdasarkan hasil evaluasi diseminasi
HAM dan perlindungan pemenuhan
HAM masyarakat menuntut adanya
variasi dalam memberikan diseminasi
HAM atau perlindungan pemenuhan
HAM, sedangkan kinerja yang ada pada
Bidang HAM belum dapat memberikan
suatu rekomendasi mengenai variasi
diseminasi HAM dan perlindungan
pemenuhan HAM.

Keadaan yang diinginkan idealnya
jumlah Sumber Daya Manusia pada Bidang
HAM dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya adalah Sumber Daya Manusia
(SDM) Bidang HAM Kantor Wilayah Hukum
dan HAM DKI Jakarta: Kepala Bidang 1
orang, Kasubbid 2 orang Staf 8 orang dengan
komposisi sarjana hukum 9 orang dan sarjana
administrasi 2 orang.

Optimalisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional…...(Edward James Sinaga)

a.

Tata Arsip
Arsip maupun dokumen merupakan
bukti otentik dari hasil persiapan dan
pelaksanaan dari suatu kegiatan. Dalam
proses pengambilan keputusan oleh
pimpinan tentunya harus didukung oleh
data dan informasi. Data dan informasi
merupakan dokumen yang membantu
pimpinan dalam menentukan arah
kebijakannya.

b.

d.

Tujuan dan Sasaran

Tingkat Kinerja Pegawai
Memperhatikan ketidakseimbangan
antara beban kerja dengan sumber
daya manusia yang tersedia, jelas
akan menurunkan kinerja Bidang HAM.
Indikasinya adalah:

Pedoman Standardisasi Pengembang
an di Bidang HAM Diseminasi HAM
Salah satu fungsi utama Bidang
HAM adalah melaksanakan diseminasi
HAM dan melaksanakan RANHAM serta
melaksanakan evaluasi dan pemantauan.
Persoalannya ketika suatu kegiatan yang
telah dilaksanakan kemudian dievaluasi
untuk selanjutnya dibuatkan rekomendasi
guna pengembangan rencana diseminasi
selanjutnya sering sekali menemukan
hambatan yang disebabkan tidak adanya
pedoman standardisasi pengembangan
diseminasi. Idealnya terdapat suatu
pedoman standardisasi pengembangan
diseminasi HAM agar dapat memberikan
rekomendasi mengenai pengembangan
diseminasi HAM yang akurat dan
dapat dipertanggungjawabkan secara
institusi demi kemajuan diseminasi
HAM yang akan datang yang dapat
menyebarluaskan nilai-nilai HAM kepada
masyarakat secara optimal.

c.

terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga
target kinerja yang telah ditetapkan
dapat dinilai tingkat keberhasilannya.
Evaluasi tersebut dilakukan dalam
rangka tercapainya tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan.

e.

1)

Pelaksanaan RANHAM yang tidak
maksimal.

2)

Penyusunan
laporan
kegiatan
RANHAM sering sekali terlambat.

3)

Ketidakpuasan peserta Diseminasi
HAM yang dapat diketahui dari
evaluasi penyelenggara diseminasi
HAM bahwa mereka menuntut
adanya
variasi
pelaksanaan
Diseminasi HAM.

4)

Belum adanya pedoman dalam pembuatan rekomendasi pengembang
an Diseminasi HAM.

Pengukuran
Tahun 2015

Pencapaian

Sasaran

Sebagaimana tujuan dan sasaran
yang telah dijelaskan sebelumnya, maka
diperlukan alat ukur sebagai pedoman
dalam rangka pencapaian sasaran.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
tabel.1 berikut:

Dalam rangka peningkatan kinerja
Bidang HAM perlu dilakukan evaluasi
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Tabel 1. Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa
untuk pengukuran pencapaian sasaran
tahun
2015,
sasarannya
adalah
pelaksanaan RANHAM yang optimal.
Terdapat 3 (tiga) kelompok indikator
sasaran, yaitu pelaksanaan RANHAM,
evaluasi RANHAM, dan rekomendasi
Perlindungan Pemenuhan HAM dan
Diseminasi HAM. Rencana tingkat
capaian untuk pelaksanaan RANHAM
sebanyak 13 kegiatan + realisasi 13
kegiatan sehingga prosentasi pencapaian
rencana sebesar 100%. Sementara
itu, rencana capaian untuk evaluasi
RANHAM sebanyak 1 rekomendasi +
realisasi belum ada, sehingga prosentasi
pencapaian rencana tingkat capaian 0%.
Pengukuran ini didasari realisasi dari
rencana Strategis (Renstra) Ditjen HAM
yang telah ditetapkan untuk 5(lima) tahun
ke depan.
f.

Kinerja Sekarang dan Akan Datang
Berdasarkan pengukuran pencapai
an sasaran tahun 2015, maka tahap
selanjutnya adalah menentukan kinerja
sekarang dan akan datang. Sasarannya
adalah
terwujudnya
pelaksanaan
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RANHAM yang optimal. Terdapat 2
(dua) kelompok indikator sasaran,
yaitu pelaksanaan RANHAM melalui
Diseminasi HAM dan pelaksanaan
RANHAM melalui perlindungan dan
pemenuhan HAM.
Untuk pelaksanaan Diseminasi HAM
satuan ukurnya adalah volume kegiatan,
kinerja sekarang (tahun 2015) adalah 13
kegiatan, untuk yang akan datang sampai
dengan bulan keduabelas diharapkan
terlaksana 13 kegiatan. Sementara
itu untuk evaluasi Diseminasi HAM
satuan ukurnya adalah laporan evaluasi
Diseminasi HAM, kinerja sekarang (tahun
2015) adalah 13 laporan, untuk yang
akan datang sampai bulan keduabelas
diharapkan terdapat 13 laporan evaluasi
Diseminasi HAM. Untuk rekomendasi
pengembangan Diseminasi HAM satuan
ukurnya adalah laporan rekomendasi,
kinerja sekarang (tahun 2015) belum
adanya laporan rekomendasi. Untuk
yang akan datang sampai dengan bulan
ke duabelas diharapkan terdapat 2 (dua)
laporan rekomendasi pengembangan
Diseminasi HAM. Secara rinci terlihat
pada tabel 2 berikut ini.
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Tabel 2. Pengukuran Kinerja Kegiatan Sekarang dan yang Akan Datang

3.

Analisis Lingkungan Strategis dan
Rencana Kerja
Seperti pokok masalah yang
diangkat pada penelitian ini yaitu
bagaimana meningkatkan kinerja dalam
pelaksanaan RANHAM pada Bidang
HAM Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI
Jakarta, maka perlu dilakukan identifikasi
faktor internal dan eksternal.
Untuk mengidentifikasikan dan
menganalisis
permasalahan
perlu
mengetahui beberapa hal yang diguna
kan sebagai instrumen analisis. Analisis
SWOT merupakan alat berpikir kritis dan
efektif untuk membantu menstrukturkan
masalah dengan melakukan analisis
lingkungan internal dan eksternal dari
organisasi.
Pada faktor internal memiliki
unsur
kekuatan
(Strengths)
dan
kelemahan (Weakneses), sedangkan
pada faktor eksternal terdapat peluang
(Opportunities) dan ancaman (Threats).
Langkah-langkah identifikasi SWOT
tersebut adalah sebagai berikut:
a. Faktor Internal
1)

Strength (S)
Strength merupakan faktor kekuatan
dalam lingkungan internal unit
kerja. Adapun identifikasi faktor
kekuatannya adalah adanya tugas
dan fungsi yang jelas, adanya

kewenangan panitia pelaksanaan
RANHAM, dan adanya instrumen
evaluasi pelaksanaan RANHAM
yang cukup memadai.
2)

Weakness (W)
Weakness
merupakan
faktor
kelemahan dalam internal unit kerja.
Adapun identifikasi faktor kelemahan
adalah rendahnya kinerja pegawai
Sub Bidang Pemajuan HAM Kantor
Wilayah, kurangnya pemahaman
SKPD tentang RANHAM, dan
terbatasnya
anggaran
untuk
melakukan monev pelaksanaan
RANHAM di setiap Kabupaten.

b.

Faktor Eksternal
Faktor eksternal yang diidentifikasi
kan terdiri atas 2 (dua) bagian
yaitu:

1)

Opportunities (O)
Opportunities merupakan faktor
peluang yang ada di luar lingkungan
unit kerja. Adapun identifikasi faktor
peluangnya adalah Adanya Perpres
Nomor 75 tahun 2015 tentang
RANHAM
2015-2019,
Adanya
kerjasama yang baik dari Kanwil
dan Pemda untuk melaksanakan
RANHAM,
dan
Meningkatnya
tuntutan pelaksanaan RANHAM
dari Aparatur Pemerintah dan
Masyarakat.
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2)

Threats (T)
Threats merupakan faktor penghambat yang berada di luar lingkungan
unit kerja. Adapun identifikasi faktor penghambat adalah kurangnya
kepercayaan masyarakat HAM
terhadap penegakan HAM, Belum
terciptanya persamaan persepsi

dan pemahaman tugas bagi panitia
RANHAM Provinsi/Kabupaten/Kota,
dan kurangnya dukungan Pemda
tentang pelaksanaan RANHAM
Provinsi/Kabupaten/Kota.
Secara rinci identifikasi Faktor
Internal dan Faktor Eksternal
disajikan dalam tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal

c.

Matriks Urgensi Faktor Internal
dan Eksternal
Langkah berikutnya dalam analisis SWOT adalah membandingkan
mana yang lebih penting (urgent)
diantara indikator faktor internal
a dengan b,c,d,e, dan f. Faktor internal yang lebih urgen kemudian
dicantumkan pada kolom sebelah
kanan faktor internal. Begitu juga sebaliknya bandingkan faktor internal
b dengan a,c,d,e,f. Faktor internal
yang lebih urgen kemudian dicantumkan pada kolom sebelah kanan faktor internal dan seterusnya.
Demikian juga untuk faktor eksternal, lakukan hal yang sama seperti
proses membandingkan indikator
pada faktor internal tersebut di atas.
Setelah hasil membandingkan selesai, jumlahkan (hanya faktor yang
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terbanyak) dan cantumkan pada kolom NF dan jumlahkan seluruh NF
(Nilai Faktor). Setelah NF dijumlahkan berikutnya adalah mengisi BF
(Bobot Faktor) dengan rumus:
NF
∑ NF

X 100% = BF %

Hasil matriks urgensi yang
dilakukan menunjukkan bahwa
pada
faktor
internal
bahwa:
Indikator ”Rendahnya Kompetensi
Pegawai Subbid Pemajuan HAM”,
menempati urutan tertinggi sebagai
faktor yang terurgen (terpenting)
diantara faktor internal. Sementara
pada faktor eksternal menunjukkan
bahwa: ”Adanya kerjasama yang
baik dari Kanwil dan Pemda untuk
melakukan RANHAM” menempati
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urutan tertinggi sebagai faktor yang
terurgen (terpenting) diantara faktor
eksternal.
d.

Evaluasi Faktor
Faktor Eksternal

Internal

dan

Berdasarkan hasil identifikasi
faktor lingkungan internal dan
lingkungan eksternal dengan analisis
SWOT, maka didapatkan pengaruh
antara variabel sangat signifikan
terhadap pencapaian sasaran.
Selanjutnya
untuk
dapat
mengetahui faktor nilai bobot dari
masing-masing faktor dalam rangka
pencapaian faktor kunci sukses
mencapai sasaran dan penentuan
prioritas penanganannya, maka
diperlukan asumsi sebagai berikut:
1)

2)

3)

berikut: angka 5 menyatakan
sangat besar keterkaitannya,
angka 4 menyatakan besar
keterkaitannya,
angka
3
menyatakan
cukup
besar
keterkaitannya.
angka
2
menyatakan kurang besar
keterkaitannya, dan angka 1
menyatakan sangat kurang
keterkaitannya.

Untuk Bobot Faktor (BF)
dinilai
berdasarkan
nilai
urgensi
dengan
skala
pembobotan sebagai berikut:
angka 5 menyatakan sangat
besar urgensinya, angka 4
menyatakan besar urgensinya.
Angka 3 menyatakan cukup
besar urgensinya, angka 2
menyatakan kurang besar
urgensinya, dan angka 1
menyatakan sangat kurang
keterkaitannya.
Untuk Nilai Dukungan (ND)
terhadap masing-masing faktor
dalam pencapaian sasaran
dengan pembobotan sebagai
berikut: angka 5 menyatakan
dukungan sangat kuat, angka
4
menyatakan
dukungan
kuat, angka 3 menyatakan
dukungan cukup kuat. Angka 2
menyatakan dukungan kurang
kuat dan angka 1 menyatakan
sangat kurang kuat.
Untuk
Nilai
Keterkaitan
(NK)
keterkaitan
antara
masing-masing variabel un
tuk tiap faktor digunakan
skala pembobotan sebagai

Dari hasil pembobotan di
atas, maka dapat diketahui Total
Nilai Bobot (TNB) dari masingmasing faktor, guna menentukan
prioritas penanganannya dengan
menggunakan cara perhitungan
sebagai berikut:
1)

Bobot Faktor (BF) sama dengan
nilai urgensi dibagi total nilai
urgensi (Internal/Eksternal) kali
seratus persen.

2)

Nilai dukungan (ND) tinggal
menentukan dari standar yang
sudah ditentukan yaitu = 1-5
(satu sampai lima).

3)

Nilai
Bobot
Dukungan
(NBD) sama dengan bobot
faktur dikalikan dengan nilai
dorongan.

4)

Nilai Keterkaitan (NK) adalah
tinggal
menentukan
nilai
keterkaitan
antara
faktor
internal dengan faktor eksternal
baik
kekuatan
(Strength),
kelemahan
(Weakness),
peluang (Opportunity), maupun
(Threats) dari standar nilai yang
sudah ditentukan yaitu 0-5 (nol
sampai lima).

5)

Nilai Rata-rata keterkaitan
(NRK) sama dengan Total Nilai
keterkaitan (TNK) dibagi jumlah
faktor internal dan eksternal (N)
dikurangi satu.

6)

Nilai Bobot Keterkaitan (NBK)
sama dengan Bobot faktor
(NBF) dikalikan dengan Nilai
Rata-rata Keterkaitan (NRK).
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7)

8)

9)

Total Nilai Bobot (TNB) sama
dengan Nilai Bobot Dukungan
(NBD) ditambah Nilai Bobot
Keterkaitan (NBK).

Memanfaatkan: Strength, untuk
Meraih: Opportunity.
2)

Apabila trend-nya mengarah
pada kuadran II (Strength,
Threath). Maka pada unit
kerja
ini
berada
pada
posisi kebijakan ”Investasi
(Diversifikasi)”, artinya upaya
yang dilakukan cenderung
mengarah pada peningkatan
kapasitas
produksi/kualitas
dan kuantitas dengan cara:
Mendayagunakan:
Strength,
untuk Menghindari: Threat.

Dengan diketahui Total Nilai
Bobot (TNB), maka dapat
diketahui Faktor Kunci Sukses
(FKS)
yang
merupakan
unsur-unsur variabel paling
menentukan dalam suatu unit
organisasi, sehingga dapat
menentukan arah kegiatan
tersebut. Beberapa catatan
mengenai penentuan nilai
Faktor Kunci Sukses adalah
sebagai berikut:
a)

FKS, dipilih
terbesar.

dari

b)

Jika TNB-nya sama, dipilih
NBD terbesar.

c)

Jika NBD-nya sama, dipilih
NBK terbesar.

d)

Jika NBK-nya sama, dipilih
BF terbesar.

e)

Jika BF-nya sama, terserah
penulis.

3)

TNB

Membuat pemetaan.
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4)

pada

Kuadran

III

Berada
(WT)

pada

Kuadran

IV

Apabila trend-nya mengarah
pada kuadran IV (Weakness,
Treath), maka unit kerja ini
berada pada posisi kebijakan
”Status Quo (Difensif)”, artinya
jangan melakukan gerakangerakan/kegiatannya berupa
konsolidasi ke dalam, seperti
pembinaan dan instropeksi,
dengan
cara
mengatasi:
Weakness, untuk menghindari:
Treath.

Berada pada Kuardan I (SO)
Jika
trend-nya
mengarah
pada kuadran I (Strength,
Opportunity),
maka
pada
unit
kerja
berada
pada
posisi kebijakan ”ekspansi”
artinya dengan segala upaya
dilakukan kegiatan atau usaha
secara maksimal dengan cara:

Berada
(WO)

Apabila trend-nya mengarah
pada kuadran III (Weakness,
Opportunity), maka unit kerja ini
berada pada posisi kebijakan
”Divestasi (Stabilitas)”. Artinya
upaya-upaya yang dilakukan
mengarah pada kegiatankegiatan efisiensi dan efektifitas
dengan
cara:
Mengatasi:
Weakness,
untuk
Meraih:
Opportunity.

Pemetaan ini akan menentukan arah kebijakan suatu unit
organisasi. Penentuan arah
kebijakan yang berimplikasi
pada program atas kegiatan didasarkan pada ”Trend” atau kecenderungannya, dengan me
lihat Nilai Faktor Kunci Sukses
(FKS). Adapun kemungkinan
arah kecenderungan adalah
sebagai berikut:
1)

Berada pada Kuadran II (ST)

e.

Peta Kekuatan Kunci Organisasi
Berdasarkan faktor kunci di
atas, posisi kekuatan organisasi
dapat dilihat seperti gambar 1
berikut ini:
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GAMBAR 1. Peta Posisi Kekuatan Organisasi
Keterangan :
Kekuatan (S) – Kelemahan (W) = 3,46 – 5,71 = -2,25
Peluang (O) – Ancaman (T)

= 4,69 - 4,38 = 0,31

Berdasarkan peta organisasi di
atas apabila trend-nya mengarah
pada kuadran IV (Weakness,
Treath), maka unit kerja ini berada
pada posisi kebijakan ”Status Quo
(Difensif)”, artinya jangan melakukan
g e r a k a n - g e r a k a n /k e g i a ta n n y a
berupa konsolidasi ke dalam, seperti
pembinaan dan instropeksi.
f)

Strategi Pemecahan
Strategi adalah sebuah rencana
kegiatan yang mengatur upayaupaya untuk mencapai sesuatu.
Strategi merupakan sebuah proses
pembuatan keputusan rumit yang
menghubungkan antara tujuan

dengan cara-cara dan sarana
uuntuk mencapai tujuan. Dalam
konsep manajemen cara terbaik
untuk mencapai tujuan, sasaran,
kinerja adalah dengan strategi
memberdayakan sumber daya
secara efektif dan efisien.
Dengan menggunakan teknik
analisis SWOT akan menghasilkan
strategi yang bersifat umum
dan merupakan program utama
yang harus dilaksanakan untuk
meningkatnya kinerja. Di samping
itu, strategi SWOT disusun melalui
formulasi strategi sebagaimana
pada tabel 4. berikut ini.

Tabel 4. Strategi SWOT
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Dari Tabel formulasi SWOT
di atas menunjukkan bahwa:
Formulasi strategi SO, yaitu
dengan
memadukan
antara
kekuatan (S) dengan peluang (O),
yaitu Laksanakan kewenangan
melakukan diseminasi HAM dengan
didukung adanya kerjasama yang
baik dengan Pemda. Sedangkan
Formulasi WO, yaitu dengan
memadukan antara Kelemahan
(W) dengan Peluang (O), yaitu
optimalkan
anggaran
untuk
melakukan diseminasi HAM dengan
didukung adanya kerjasama yang
baik dengan Pemda.
Sementara Formulasi strategi
ST, yaitu Laksanakan kewenangan
melakukan diseminasi HAM untuk
mengatisipasi jauhnya jangkauan
wilayah untuk melakukan diseminasi
HAM, dan Formulasi strategi WT,
yaitu dengan memadukan antara
kelemahan (W) dengan ancaman
(T), yaitu optimalkan anggaran untuk
melakukan diseminasi HAM untuk
mengantisipasi jauhnya jangkauan
wilayah pelaksanaan diseminasi
HAM.
g.

Rencana Kegiatan
Berdasarkan analisis formulasi
SWOT yang telah dilakukan di atas,
maka tahap selanjutnya adalah
menyusun rencana kegiatan Bidang
HAM Diseminasi HAM untuk 1 (satu)
tahun yaitu tahun 2016, dengan
sasarannya adalah terwujudnya
pengembangan diseminasi HAM
yang optimal.

PENUTUP
Kesimpulan
Dari hasil pembahasan, agar terwujudnya
pelaksanaan RANHAM yang optimal, dari
analisis SWOT dapat disimpulkan bahwa
evaluasi internal dan eksternal dengan
menggunakan
teknik
analisis
SWOT
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menunjukkan kekuatan ada pada “Adanya
tugas dan fungsi yang jelas”. Kelemahan pada
“Rendahnya Kinerja Pegawai Subbidang
Pemajuan HAM”. Peluang ada pada “Adanya
kerja sama yang baik dari Kanwil dan Pemda
untuk melakukan diseminasi HAM”. Sedangkan
ancaman ada pada “Belum terciptanya
persamaan persepsi dan pemahaman tugas
bagi panitia RANHAM Provinsi/Kabupaten/
Kota”, merupakan faktor-faktor keberhasilan
dalam arti akan dijadikan faktor strategis
dalam mencapai misi organisasi/unit kerja.
Posisi Koordinat (-2,25, 0,31) dan
berada pada kwadran IV, dalam arti
secara internal kelemahan organisasi
lebih dominan dibandingkan kekuatannya.
Sementara peluang organisasi lebih dominan
dibandingkan dengan ancaman, dan dalam
menyelesaikan permasalahan organisasi
bersifat rasional atau stabil.
Saran
Strategi yang sebaiknya dikerjakan oleh
Bidang HAM adalah melakukan peningkatan
kompetensi dan kinerja Aparatur Sipil
Negara, yaitu dengan melakukan pembinaan
secara internal seperti bimbingan teknis
dan pendidikan pelatihan. Sehingga terjadi
regenerasi dalam melaksanakan RANHAM.
Selain itu, strategi yang dapat dilakukan dengan
mengintensifkan koordinasi dan komunikasi
dengan Pemda sehingga perbedaan persepsi
dapat diminimalkan; dan pengembangan
kerja sama dengan Pemda, yaitu dengan
meningkatkan kualitas kerja sama yang baik,
memperbanyak diskusi-diskusi informal dan
formal, serta meningkatkan inovasi kegiatan
bidang HAM. Bidang HAM juga harus selalu
membina hubungan yang baik dengan pihak
luar agar reputasi organisasi dapat terjaga
dengan baik.

Optimalisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional…...(Edward James Sinaga)
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Abstrak
Diversi dan Keadilan Restoratif telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak (UU SPPA) lebih mengutamakan perdamaian dari pada proses hukum formal. Perubahan
yang hakiki antara lain digunakannya pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) melalui
sistem diversi. UU SPPA mengatur mengenai kewajiban para penegak hukum mengupayakan diversi
(pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana)
pada seluruh tahapan proses hukum. Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan diversi, diterbitkannya
PP yang merupakan turunan dari UU SPPA Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 4 Tahun
2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Poin penting
PERMA adalah hakim wajib menyelesaikan persoalan anak yang bermasalah dengan hukum (ABH)
dengan cara diversi dan memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim
dalam penyelesaian perkara pidana anak. Penelitian ini “difokuskan” pada, arti penting pendekatan
Keadilan Restoratif dan eksistensi Diversi dan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara
tindak pidana anak. Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang
bersifat analisis kualitatif. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pendekatan Keadilan Restoratif
dan eksistensi diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak untuk mengubah paradigma
penghukuman pidana menjadi pemulihan hubungan pelaku-korban-masyarakat.
Kata kunci: Diversi, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Anak

Abstract
Diversion and restorative justice have been regulated in the Act Number 11, Year 2012 concerning
the Juvenile Justice System that prioritizes peace than formal law process. An intrinsic change is
used such as in restorative justice approach through diversion system. The Act of Juvenile Justice
System rules about the responsibility of law enforcers attempt to a diversion of all law process stages.
The restorative justice as diversion practice by issued government regulation that is a derivative
from The Act of Juvenile Justice System, then the Supreme Court has issued the Supreme Court
Regulation Number 4 Year 2014 concerning the Guidance of Diversion Administration in the Juvenile
Justice System. The critical point of it, that is the judge has obligation to complete children against
the law in diversion way and contains procedures for its administration that then it can be guidance
for the judges to settle that cases. This research is focused on the importance of restorative justice
approach and diversion existence in case settlement of juvenile justice system. This research is a
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normative juridical with qualitative analysis. It shows the importance of restorative justice approach
and diversion existence in settlement of juvenile justice system to change criminal punishment
paradigm turn into retrieval of the relationship among offender-victim and society.
Keywords: diversion, restorative justice, juvenile justice

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Anak adalah masa depan bangsa.
Mereka berhak mendapatkan perlakuan
yang manusiawi. Cara kita mendidik dan
memperlakukan anak-anak sebagai generasi
penerus akan menentukan kualitas masa
depan kita sebagai umat manusia dan
bangsa¹. Sebagaimana disebutkan dalam
UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2) bahwa “Setiap
anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh, dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan, diskriminasi.
Masalah anak adalah salah satu masalah
pokok yang perlu dipecahkan dan ditangani
dalam rangka pembinaan generasi muda
khususnya anak yang mengalami konflik
hukum. Pembinaan untuk meningkatkan
kesadaran terhadap tertib hukum, salah
satu upayanya yaitu dengan memberikan
perlakuan dan perlindungan dengan proses
khusus dalam menangani anak yang berkonflik
dengan hukum (Pasal 1 angka 3 UndangUndang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa
“Anak yang berkonflik dengan hukum yang
selanjutnya disebut Anak adalah anak yang
telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi
belum berumur 18 (delapan belas) tahun
yang diduga melakukan tindak pidana”) dari
tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan
sebagaimana yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
Indonesia telah meratifikasi Konvensi
Hak-Hak Anak beserta protokolnya, melalui
Keppres No. 36 Tahun 1990 dan UndangUndang No.5 Tahun 1998 sebagai ratifikasi
1

164

terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan
dan Perlakuan atau Penghukuman yang
lain yang kejam. tidak manusiawi yang
merendahkan martabat manusia. Karena itu,
secara hukum terikat untuk melaksanakan
konvensi tersebut dan menjadikannya bagian
dari hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Dalam Konvensi Hak Anak dijelaskan
bahwa hak-hak anak dilindungi dan dijamin
oleh negara, serta hak-hak anak dalam
proses peradilan. Di Indonesia produk hukum
yang menyangkut peradilan anak sebelum
berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(UU SPPA) adalah Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang
mengatur prosedur sesuai dengan instrumen
Internasional. Pada dasarnya setiap anak
yang masuk ke dalam Sistem Peradilan
Pidana sebagai pelaku, harus memenuhi
prinsip-prinsip non diskriminasi, yang terbaik
untuk kepentingan anak, kelangsungan hidup
dan pengembangan anak serta penghargaan
terhadap
pendapat
anak.
Walaupun
perangkat peraturan tersebut di atas telah
menentukan perlindungan terhadap hak-hak
anak namun dalam kenyataannya masih
belum mendapatkan perlakuan yang sangat
bermanfaat untuk kepentingan yang terbaik
untuk kepentingan anak.
Dengan lahirnya UU SPPA terdapat perubahan yang mendasar yaitu digunakannya
pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative
Justice) melalui sistem diversi, menurut Pasal
1 angka 7 UU SPPA yang dimaksud dengan
diversi adalah “pengalihan penyelesaian
perkara anak dari proses peradilan pidana

Irwanto, Fentiny Nugroho dkk, Perdagangan Anak di Indonesia (Jakarta: International Labour Office, 2001), hlm
121.
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ke proses luar peradilan pidana”. Dalam per
aturan ini diatur mengenai kewajiban para
penegak hukum dalam mengupayakan diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak
dari proses peradilan keproses diluar peradilan pidana) pada seluruh tahapan proses
hukum.
Pasal 1 angka (6) UU SPPA menyebutkan,
keadilan restoratif adalah penyelesaian
perkara tindak pidana dengan melibatkan
pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan
pihak lain yang terkait untuk bersama-sama
mencari penyelesaian yang adil dengan
menekankan pemulihan kembali pada
keadaan semula, dan bukan pembalasan.
Pada
prinsipnya
UU
SPPA
mengedepankan
pendekatan
Keadilan
Restoratif dan proses diversi sebagai upaya
penyelesaian tindak pidana yang dilakukan
oleh anak, sehingga penerapan Keadilan
Restoratif akan menawarkan jawaban atas
isu-isu penting dalam penyelesaian perkara
pidana, yaitu; pertama, kritik terhadap sistem
peradilan pidana yang tidak memberikan
kesempatan khususnya bagi korban (criminal
justice system that disempowers individu),
kedua, menghilangkan konflik khususnya
antara pelaku dengan korban dan masyarakat
(taking away the conflict from them); ketiga,
fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan
yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana
harus diatasi untuk mencapai perbaikan.²
Meskipun prinsip keadilan restoratif dan
proses diversi sebagai upaya penyelesaian
tindak pidana yang dilakukan oleh anak secara
yuridis formil telah diatur secara jelas dan
tegas dalam UU SPPA namun secara formil
pula muncul permasalahan, di antaranya
adalah UU tersebut masa berlakunya yang
sudah dua tahun (mulai bulan Agustus tahun
2014) dalam hal ini tentu perlu kesiapan

2

bagi seluruh aparatur penegak hukum,
pemahaman masyarakat, dan sarana serta
pra-sarana menjadi faktor pendukung dalam
berlakunya undang-undang tersebut. Jika
faktor pendukung tersebut tidak memadai
maka akan menimbulkan permasalahan akan
berpengaruh bagi penyelesaian tindak pidana
anak baik langsung maupun tidak langsung.
Nyaris semua tindak pidana yang
dilakukan oleh orang dewasa dilakukan pula
oleh anak-anak. Berbagai faktor penyebabnya
adalah keadaan sosial ekonomi yang kurang
kondusif, pengaruh globalisasi dalam bidang
komunikasi dan informasi, perkembangan
ilmu pengetahuan dan perubahan gaya
hidup sebagai kurang kuatnya budaya dalam
kehidupan. Banyak lagi masalah lainnya
seperti faktor interen keluarga berupa kurang
perhatian, kasih sayang dan pengawasan
orang tua atau wali sehingga mudah
terpengaruh oleh pergaulan negatif dalam
lingkungan masyarakat.
Dengan permasalahan tersebut di atas
untuk penyelesaian tindak pidana anak
tersebut, maka sudah selayaknya mereka
dilindungi hak-haknya sekaligus untuk
menjamin kelangsungan hidup generasi di
masa depan, di samping itu tentu pula perlu
kesiapan bagi seluruh aparatur penegak
hukum, pemahaman masyarakat dan sarana
serta prasarana menjadi faktor pendukung
yang tidak dapat dikesampingkan dalam
mengefektifkan berlakunya UU tersebut.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut
di atas dalam hal ini perlu dikaji khususnya
mengenai:
1.

Apa arti penting pendekatan keadilan
restoratif dalam penyelesaian perkara
tindak pidana anak di Indonesia?

Ivo Aertsen, et, al. 2011, Restorative justice and the Active Victim Exploring the Concept of Empowerment (Journal
Temida, 2011), 15 ( April 1991).

165

JIKH Vol. 10 No. 2 Juli 2016 : 163 - 174

2.

Bagaimana eksistensi diversi dan
keadilan restoratif dalam penyelesaian
perkara tindak pidana anak?

Tujuan Penelitian
1.

Untuk mengetahui arti penting pendekat
an keadilan restoratif dalam penyelesai
an perkara tindak pidana anak di Indonesia.

2.

Untuk mengetahui eksistensi diversi dan
keadilan restoratif dalam penyelesaian
perkara tindak pidana anak.

Metode Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan
dalam penulisan ini adalah penelitian
yuridis normatif, yaitu pendekatan undangundang (statute approach), pendekatan
kasus (case approach), pendekatan historis
(historical approach) dan pendekatan
konseptual (conceptual approch). Jenis
dan sumber bahan hukum yang digunakan
dalam penelitian ini diperoleh dari bahanbahan pustaka (bahan hukum primer) yang
terdiri dari peraturan perundang-undangan,
khususnya Undang-Undang No.11 tahun
2012 dan undang-undang terkait lainnya,
buku-buku literatur, hasil penelitian, makalahmakalah hasil seminar, jurnal, koran, internet
dan kamus. Analisis data yang dilakukan
bersifat interpretatif.

PEMBAHASAN
Arti
Penting
Pendekatan
Keadilan
Restoratif dalam Penyelesaian Perkara
Tindak Pidana Anak Di Indonesia
Sistem peradilan Anak di Indonesia yang
saat ini telah menjadi basis spirit di dalam
RUU KUHP yang antara lain mengubah
paradigma antara lain: Tujuan pemindanaan
“penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh

3
4
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tindak pidana, memulihkan keseimbangan
dan mendatangkan rasa damai masyarakat;
semangat perhatian pada korban kejahatan;
pengembangan alternatif pidana kemerdekaan
(alternative to imprisonment); pengaturan
secara khusus pidana dan tindakan bagi
anak. Selain dalam RUU KUHP juga pada UU
SPPA yang telah meletakkan upaya diversi
dan keadilan restoratif.³
Istilah Sistem Peradilan Anak merupakan
terjemahan dari istilah “The Juvenile Justice
System” sebagaimana digunakan SMRJJThe Beijing Rules ⁴ ( Setya wahyudi, 2011:35).
Di Indonesia saat ini sistem peradilan Anak
telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.
Selain itu perhatian khusus terhadap
proses keadilan restoratif di kalangan anak
sangat diperlukan, karena ada hal-hal yang
signifikan untuk menjadi fokus pengaturan
yang memerlukan peran aktif masyarakat,
pelaku, dan korban kejahatan, termasuk
masyarakat terdampak dalam proses
keadilan retoratif. Pendekatan keseimbangan
yang mendasar juga harus dilakukan yaitu
pertama, penjatuhan sanksi atas dasar
tanggungjawab untuk memulihkan kerugian
korban sebagai konsekuensi tindak pidana;
kedua, rehabilitasi dan reintegrasi pelaku;
dan ketiga, memperkuat sistem keselamatan
dan keamanan masyarakat. Pergeseran
“juvenile justice system” yang bersifat punitive
dan retributive serta menekankan pada misi
pembinaan pelaku semata-mata yang gagal
ke arah pendekatan keseimbangan antar
pelaku, korban dan masyarakat sangat
rasional, karena ketiganya merupakan klien
dari sistem keadilan.
Kemauan untuk memperbaiki pendekat
an atau filosofi retribusi atau pembalasan

Muladi, Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana
yang dilakukan oleh Anak-Anak (Jakarta: BPHN, 2013), hlm. 9-11.
Setya Wahyud, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembentukan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.
(Yogyakarta:Genta Publishing, 2011) hlm. 35.
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dalam sistem peradilan pidana (medical
model) yang hanya menekankan pada 3
(tiga) kebutuhan sistem peradilan pidana
yaitu kebutuhan untuk memberi sanksi terhadap tindak pidana, kebutuhan untuk membantu merehabilitasi pelaku, dan kebutuhan
untuk memperkuat keamanan publik. Dalam
keadilan restoratif sangat dirasakan adanya
kebutuhan keempat yaitu kebutuhan untuk
memperbaiki atau memulihkan kerugian korban tindak pidana dan masyarakat semaksimal mungkin.
Selanjutnya pengakuan atas keterbatas
an sanksi pidana dan tindakan terhadap
pelaku (the limits of treatment and punishment)
yang lebih menitikberatkan pada kepentingan
terbaik pelaku, kurang memperhatikan
konsekuensi tindak pidana dalam kerangka
keamanan masyarakat dan korban kejahatan.
Pendekatan retributif, khususnya terhadap
anak-anak dengan konsep pidana dan
tindakan seringkali tidak tepat dan tidak
lengkap. Hal ini terjadi karena pendekatan
retributif bersifat wawasan ad hoc satu
dimensi dan telah mengesampingkan atau
tidak melibatkan “clients” atau “customers”
peradilan anak yaitu kerugian para korban dan
masyarakat. Hal ini tidak dapat diatasi dengan
pidana dan tindakan terhadap pelaku.
Lebih lanjut dalam sistem peradilan anak
(juvenile justice) harus mendayagunakan
pendekatan keseimbangan (The Balanced
Approach) yang dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat, bagi pelaku (anak-anak) yang
setelah melalui proses restoratif diharapkan
menjadi lebih mampu berintegrasi dengan
masyarakat daripada sebelumnya; dan
nilai perlindungan masyarakat (community
protection), karena sistem keadilan restoratif
bertanggungjawab
untuk
melindungi
masyarakat dari tindak pidana anak-

5
6
7

anak melalui cara-cara damai (peacefully
resolved).⁵
Keadilan yang dimaksudkan di sini
bukanlah keadilan yang berarti menjatuhkan
hukuman yang sesuai tindakan si pelaku,
melainkan suatu keadilan yang dikenal
dengan keadilan restoratif. Keadilan restoratif
adalah proses yang melibatkan secara
bersama-sama bagaimana mengatasi akibat
dari suatu kejahatan yang implikasinya
dimasa mendatang. Pendekatan keadilan
restoratif merupakan proses keadilan yang
sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh
masyarakat⁶. Kebutuhan dan keselamatan
korban menjadi perhatian utama dari proses
keadilan restoratif atau keadilan berbasis
musyawarah.
Tujuan utama keadilan restoratif adalah
untuk mereparasi kerugian korban, pengakuan
pelaku atas kerugian akibat tindak pidana
yang dilakukan, konsilasi atau rekonsiliasi
antara korban, pelaku dan masyarakat,
reintegrasi pelaku dan melalui penyelesaian
konflik secara damai (pecefully resolved)
dapat dikelola keamanan masyarakat.⁷
Keterlibatan korban, masyarakat yang
terdampak dan pelaku, perlu pula ditekankan betapa pentingnya keterlibatan tenaga
profesional yang terlatih dan yang memiliki
keahlian khusus tentang perilaku remaja dalam proses keadilan restoratif (juvenile justice
professional). Perannya antara lain: memfasilitasi mediasi, menentukan tempat-tempat
tertentu yang berharga bagi masyarakat seandainya kewajiban pelayanan masyarakat
(community service) harus dilakukan oleh
pelaku, mengembangkan kelompok empati
dan panel korban, mengorganisasikan pa
nel; masyarakat, lembaga atau komite yang
berdiskusi dengan pelaku untuk kepentingan
korban, masyarakat dan pelaku, memfasilitasi
proses permintaan maaf pelaku pada korban

Muladi, Op. Cit
Lilik Mulyadi, Sistem Peradilan Pidana Anak (Bandung:Alumni, 2014) hlm. 159.
Muladi, Op.Cit
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masyarakat, peningkatan kesadaran korban
dan lain-lain.
Kemudian perlu adanya strategi utama
untuk mengembangkan rasa tanggungjawab
restoratif:
1.

Fokus pada
korban

memulihkan

kerugian

2.

Menyelenggarakan
suatu
proses
untuk
mengamankan
kepentingan
masyarakat;

3.

Menyelenggarakan suatu proses untuk
meningkatkan pemahaman lebih luas
tentang pengaruh tindak pidana terhadap
orang lain dan masyarakat;

4.

Menawarkan cara-cara yang berarti bagi
anak-anak untuk bertanggungjawab
terhadap perbuatannya;

5.

Menggalakkan permintaan maaf atau
ekspresi penyesalan pelaku;

6.

Melibatkan korban dan masyarakat
dalam menentukan tindakan per
tanggungjawaban.

Pendekatan keadilan restoratif me
nyediakan kesempatan dan kemungkinan bagi
korban kejahatan untuk memperoleh reparasi,
rasa aman, memungkinkan pelaku untuk
memahami sebab dan akibat perilakunya
dan bertanggungjawab dengan cara yang
berarti dan memungkinkan masyarakat untuk
memahami sebab utama terjadinya kejahatan,
untuk memajukan kesejahteraan masyarakat
dan mencegah kejahatan. Keadilan restoratif
menampilkan serangkaian tindakan yang
fleksibel yang dapat disesuaikan dengan
sistem peradilan pidana yang berlaku dan
secara komplementer dilakukan dengan
mempertimbangkan kondisi hukum, sosial
dan budaya. Pendayagunaan keadilan
restoratif tidak akan merugikan hak negara
untuk menuntut pelaku tindak pidana yang
dicurigai.⁸

8
9
10.
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Oleh karena itu, keadilan restoratif atau
keadilan atau peradilan berbasis musyawarah
merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua
pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana
tentu bersama-sama mengatasi masalah serta
menciptakan suatu kewajiban untuk membuat
segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan
melibatkan korban, anak, dan masyarakat
dalam mencari suatu solusi untuk memperbaiki,
rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang
tidak berdasarkan pembalasan⁹. Keadilan
berbasis musyawarah dan Diversi dalam UU
SPPA penting eksistensinya dan merupakan
substansi pokok.
Sebagaimana
disebutkan
dalam
Penjelasan UU SPPA, substansi yang paling
mendasar dalam Undang-undang ini adalah
pengaturan secara tegas mengenai Keadilan
Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan
untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari
proses peradilan sehingga dapat menghindari
stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan
dengan hukum dan diharapkan Anak dapat
kembali kelingkungan sosial secara wajar.
Oleh karena itu, sangat diperlukan peran
serta semua pihak dalam rangka mewujudkan
hal tersebut Proses itu harus bertujuan pada
terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi
anak maupun bagi korban. Menurut John
Braithwaite bahwa konsep “Restorative
Justice” (Braithwaite: 1989) untuk menyebut
proses penyelesaian konflik secara informal
(tidak melalui proses peradilan formal) yang
dilakukan oleh masyarakat Maori di New
Zealand. Ia merupakan praktik adat Maori
yang diakui sebagai sah oleh pemerintah
New Zealand. Ia tidak dapat dipahami dengan
mempergunakan teori hukum Barat.
Keadilan Restoratif¹⁰ merupakan suatu
model pendekatan yang muncul dalam era
tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian

Muladi, Op. Cit hlm 14.
Lilik Mulyadi, Op. Cit hlm.163.
http://evacentre.blogspot.co.id/p/restorative-justice-di-indonesia.html, (diakses tanggal 7 September 2016)
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perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan
yang dipakai pada sistem peradilan
pidana
konvensional,
pendekatan
ini
menitikberatkan pada adanya partisipasi
langsung pelaku, korban dan masyarakat
dalam proses penyelesaian perkara pidana.
Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan
ini masih diperdebatkan secara teoretis, akan
tetapi pandangan ini pada kenyataannya
berkembang dan banyak mempengaruhi
kebijakan hukum dan praktik di berbagai
negara.
Eksistensi Diversi dan Keadilan Resto
ratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak
Pidana Anak
Keadilan restortif atau keadilan berbasis
musyawarah dalam masyarakat adat
Indonesia telah menjadi tradisi antara lain
pada Masyarakat Papua, Aceh, Bali, Sumatera
Barat, dan hukum adat Lampung. Seperti di
Bali melalui desa adat pakraman diterapkan
yang merupakan dimensi lain identik dengan
penyelesaian perkara di luar pengadilan
melalui mediasi penal.¹¹ Masalahnya adalah
legitimasi peradilan adat dihapus pada tahun
1950 melalui UU Darurat 1951. Pada dasarnya
mediasi penal merupakan salah satu bentuk
alternatif penyelesaian sengketa diluar
pengadilan (Alternative Dispute Resolution/
ADR).
Secara regulasi pendekatan Keadilan
Restoratif sebelum berlakunya UU No 11
Tahun 2012 dalam proses penyelesaian
perkara tindak pidana Anak, sebetulnya
Keadilan Restoratif telah diatur dalam Pasal
45 sampai dengan Pasal 47 Kitab UndangUndang Pidana meskipun tidak diatur secara
tegas. Pasal 45 menyebutkan: Dalam hal
penuntutan pidana terhadap orang yang
belum dewasa karena melakukan perbuatan
sebelum umur 16 tahun, hakim dapat
menentukan: a) memerintahkan supaya
yang bersalah dikembalikan kepada orang
11

tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa
pidana apapun; atau b) memerintahkan
supaya yang bersalah diserahkan kepada
pemerintah tanpa pidana apapun, jika
perbuatan merupakan kejahatan atau salah
satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal
489, 490,492, 496, 497,503-505, 514, 517,
519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum
lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah
karena melakukan kejahatan atau salah satu
pelanggaran tersebut diatas dan putusannya
sudah menjadi tetap; menjatuhkan pidana
kepada yang bersalah.
Pada Pasal 46 KUHP dijelaskan, (1) Jika
hakim memerintahkan supaya yang bersalah
diserahkan kepada pemerintah, maka ia
dimasukkan dalam rumah pendidikan negara
supaya menerima pendidikan dari pemerintah
atau di kemudian hari dengan cara lain, atau
diserahkan kepada seorang tertentu yang
bertempat tinggal di Indonesia atau kepada
sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga
amal yang berkedudukan di Indonesia atas
tanggungan pemerintah, sampai orang yang
bersalah itu mencapai umur delapan belas
tahun. Selama ini Pasal tersebut tidak dapat
dilaksanakan karena tidak diatur secara tegas
dalam suatu undang-undang tertentu untuk
membentuk suatu lembaga khusus untuk
menampung anak yang bersalah tersebut
agar mendapat pendidikan.
Penyelesaian tindak pidana pidana Anak
melalui mediasi telah dilakukan sebelum
lahirnya UU SPPA, akan tetapi tidak secara
tegas mengatur tentang restorative justice.
Begitu pula polisi sebagai aparat penegak
hukum berdasarkan pasal 18 UU 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian, ditentukan (1)
Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian
negara RI dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya dapat bertindak menurut
penilaiannya sendiri. (2) Pelaksanaan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

Lilik Mulyadi, Op. Cit hlm.161
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(1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan
yang sangat perlu dengan memperhatikan
peraturan perundang-rundangan, serta kode
etik profesi kepolisian. Penjelasan pasal 18
ayat (1) yang dimaksud dengan “bertindak
menurut penilaiannya sendiri” Pelaksanaan
ketentuan ini dikenal dengan istilah diskresi
kepolisian.
Kemudian dengan lahirnya UU SPPA
keadilan restoratif dan diversi diatur secara
tegas, yaitu lebih rinci diversi diatur dalam
Bab II pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU
No. 11 tahun 2012 dan tata cara serta tahapan
diversi diatur dalam Peraturan Mahkamah
Agung RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Divesi Dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak. Diversi bertujuan (Pasal 6
ayat (1&2)) untuk: 1) mencapai perdamaian
antara korban dan anak, 2) menyelesaikan
perkara anak di luar proses peradilan, 3)
menghindarkan anak dari perampasan
kemerdekaan, 4) mendorong masyarat untuk
berpartisipasi, dan 5) menanamkan rasa
tanggung jawab kepada anak.
Di tingkat penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan perkara anak di pengadilan
negeri wajib diupayakan Diversi. Diversi
dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang
dilakukan (Pasal 7 ayat (1&2): 1) diancam
dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh)
tahun(pasal 7 ayat (2) huruf a) dan 2) bukan
merupakan pengulangan tindak pidana (pasal
7 ayat (2) huruf b).
Proses diversi (pasal 8) dilakukan melalui
musyawarah dengan melibatkan anak dan
orang tua/Walinya, korban dan/atau orang
tua Walinya, pembimbing kemasyarakatan,
dan pekerja sosial profesional berdasarkan
pendekatan keadilan restoratif (pasal 8 ayat
(1)) dalam hal diperlukan, musyawarah dapat
melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/
atau masyarakat (pasal, 8 ayat (2)). Proses
diversi wajib memperhatikan: 1) kepentingan
korban; 2) kesejahteraan dan tanggung jawab
anak; 3).penghindaran stigma negatif; 4).
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penghindaran pembalasan; 5.) keharmonisan
masyarakat; dan 6) kepatutan, kesusilaan,
dan ketertiban umum.
Dalam melakukan diversi penyidik,
penuntut
umum,
dan
hakim
harus
mempertimbangkan (pasal 9 (1&2): 1)
kategori tindak pidana (pasal 9 (1) huruf a),
2) umur anak (pasal 9 ayat (1) huruf b), 3)
hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas;
dan 4) dukungan lingkungan keluarga dan
masyarakat.
Selanjutnya
kesepakatan
diversi
(kesepakatan antara pihak yang melibatkan
anak dan orang tua/wali, korban dan atau orang
tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan,
pekerja sosial profesional, perwakilan dan
pihak-pihak yang terlibat lainnya) untuk
menyelesaikan tindak pidana yang berupa
pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak
pidana tanpa korban, atau nilai kerugian
korban tidak lebih dari nilai upah minimum
provinsi setempat sebagaimana dimaksud
dalam pasal 9 ayat (2) diatas dapat dilakukan
oleh penyidik bersama pelaku dan/atau
keluarganya, pembimbing kemasyarakatan,
serta dapat melibatkan tokoh masyarakat
. Kesepakatan diversi dilakukan oleh
penyidik atas rekomendasi pembimbing
kemasyarakatan dapat berbentuk (Pasal
10 ayat (1&2): 1) pengembalian kerugian
dalam hal ada korban; 2) rehabilitas medis
dan psikososial; 3) Penyerahan kembali
kepada orang tua/Wali; 4) keikutsertakan
dalam pendidikan atau pelatihan di
lembaga pendidikan atau LPKS (Lembaga
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial)
paling lama 3 (tiga) bulan; atau 5) pelayanan
masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.
Bentuk hasil kesepakatan diversi, antara
lain (pasal 11): 1) perdamaian dengan atau
tanpa ganti kerugiaan; 2) penyerahan kembali
kepada orang tua/Wali; 3) keikutsertaan
dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga
pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga)
bulan; atau 4) pelayan masyarakat.
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Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan
dalam hal (Pasal 13): a. proses diversi
tidak menghasilkan kesepakatan; atau b.
kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.
Pasal 14 (1) pengawasan atas proses
diversi dan pelaksanaan kesepakatan
yang dihasilkan berada pada atasan
langsung
pejabat yang bertanggung
jawab di setiap tingkat pemeriksaan. (2)
selama proses diversi berlangsung sampai
dengan kesepakatan diversi dilaksanakan,
pembimbing
kemasyarakatan
wajib
melakukan pendampingan, pembimbingan,
dan pengawasan. (3) dalam hal kesepakatan
diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang
ditentukan, pembimbing kemasyarakatan
segera melaporkannya kepada pejabat yang
bertanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (1). (4) pejabat yang bertanggung
jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu
paling lama 7 (tujuh) hari.
Dengan demikian adanya Undangundang ini akan terhindarnya anak dari
perlakuan yang justru dapat merugikan
perkembangan Anak yang berhadapan
dengan hukum atau sistem peradilan pidana
anak.
Oleh karena itu tindak pidana anak
yang akan datang dapat diselesaikan bukan
dibawa pada pengadilan pidana, namun
diselesaikan secara peradilan restoratif di
mana permasalahan diselesaikan bersama
antara anak yang terlihat, keluarga, dan pihak
lain yang relevan dengan difasilitasi oleh
petugas yang berorientasi pada perlindungan
anak.
Selain itu untuk mendukung eksistensi
restorative
justice
sebagai
bentuk
penyelesaian tindak pidana Anak diperlukan
persyaratan pendekatan keadilan restoratif,
yaitu:
1)

Dalam penanganan perkara anak
sebagai pelaku tindak pidana, hendaknya
selalu memperhatikan usia pelaku,

semakin muda usia pelaku semakin
penting untuk dilakukan penyelesaian
dengan pendekatan keadilan restoratif.
Penyelesaian
dengan
pendekatan
keadilan restoratif akan efektif jika anak
mengakui perbuatan dan menyesalinya.
Penyelesaian
dengan
pendekatan
keadilan restoratif harus memperhatikan
kondisi anak saat melakukan tindak
pidana. Apabila faktor pendorong anak
melakukan tindak pidana ada diluar
kendali anak dan atau anak melakukan
tindak pidana untuk pertama kali, maka
penyelesaian
dengan
pendekatan
keadilan restoratif dilakukan dengan
cara mediasi atau musyawarah keluarga,
dengan melibatkan korban, pelaku dan
keluarganya menjadi prioritas utama.
2)

Perkara tindak pidana yang melibatkan
anak sebagai pelaku harus diupayakan
penyelesaiannya dengan pendekatan
keadilan restoratif. Pada saat melakukan
penyelesaian perkara tindak pidana
yang dilakukan oleh anak, hendaknya
dipertimbangkan prioritas perbuatan
tindak pidana dan jumlah tindak pidana
yang telah dilakukan.

3)

Kerugian yang diderita korban akibat
tindak pidana dapat berupa fisik, psikis,
materi dan sosial yang bisa berdampak
serius
terhadap
korban,
maka
persetujuan korban sangat diperlukan
dalam penyelesaian perkara anak.

4)

Dalam penanganan perkara anak pelaku
tindak pidana dukungan dari orang tua/
wali dan keluarga sangat penting agar
pendekatan keadilan restoratif dapat
berhasil. Orang tua/wali atau keluarga
anak tersebut perlu dilibatkan secara
aktif dalam penyelesaian perkara.

5)

Jenis-jenis penanganan dengan pen
dekatan keadilan restoratif
a.

Mediasi korban dengan pelaku
untuk menyelesaikan sengketa
melalui proses perundingan guna
memperoleh kesepakatan para
pihak dengan dibantu oleh seorang
atau lebih mediator. (Pasal 1 butir
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6 dan butir 7 peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2008).

6)

b.

Musyawarah
keluarga
untuk
menyelesaikan perkara anak me
lalui musyawarah yang melibatkan
keluarga pelaku dan keluarga korban,
dengan difasilitasi oleh seorang
fasilitator dari pihak yang netral
agar memperoleh kesepakatan dari
kedua belah pihak.

c.

Musyawarah masyarakat untuk me
nyelesaikan perkara anak melalui
musyawarah
yang
melibatkan
keluarga pelaku, keluarga korban
dan tokoh masyarakat/tokoh agama,
dengan difasilitasi oleh seorang
fasilitator dari pihak yang netral
agar memperoleh kesepakatan dari
kedua belah pihak.

Mekanisme penanganan dengan pen
dekatan keadilan restoratif
a.

Penyidik, penuntut umum, dan
hakim dalam menyelesaikan perkara
anak dengan pendekatan keadilan
retoratif harus mempertimbangkan:
kategori tindak pidana,umur anak,
hasil penelitian kemasyarakatan dari
balai dari balai kemasyarakatan,
dan dukungan lingkungan keluarga
dan masyarakat.

b.

Tahap dalam musyawarah: tahap
menggali informasi, pertimbangan
keluarga, negosiasi dan perjanjian.

Hasil kesepakatan keadilan restoratif
akan menghasilkan beberapa alternatif antara
lain:
1.

Perdamaian dengan atau tanpa ganti
kerugian;

2.

Penyerahan kembali kepada orang tua/
wali;

3.

Keikutsertaan dalam pendidikan atau
pelatihan ke lembaga pendidikan,
lembaga penyelenggaraan kesejahteraan
sosial atau lembaga kesejahteraan
sosial; atau pelayanan masyarakat.
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Keputusan keadilan restoratif dimasuk
kan dalam berkas perkara anak wajib
dipertimbangkan oleh jaksa pada saat
membuat tuntutan dan oleh hakim pada saat
membuat putusan. Register perkara anak
dengan penyelesaian pendekatan keadilan
restoratif pada kepolisian, kejaksaan,
pengadilan, dan lembaga permasyarakatan
dibuat secara khusus.

PENUTUP
Kesimpulan
Pendekatan
Keadilan
Restoratif
dalam penyelesaian perkara tindak pidana
anak memiliki arti penting dalam Sistem
Peradilan Anak dan merupakan basis di
dalam RUU KUHP saat ini yang antara lain
mengubah paradigma tujuan pemindanaan
penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh
tindak pidana, memulihkan keseimbangan
dan mendatangkan rasa damai masyarakat
serta semangat perhatian pada korban
kejahatan. Keadilan restoratif atau keadilan
atau peradilan berbasis musyawarah
merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua
pihak hak yang terlibat dalam suatu tindak
pidana tentu bersama-sama mengatasi
masalah serta menciptakan suatu kewajiban
untuk membuat segala sesuatunya menjadi
lebih baik dengan melibatkan korban, Anak,
dan masyarakat dalam mencari suatu
solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan
menenteramkan hati yang tidak berdasarkan
pembalasan. Keadilan restoratif dalam
penyelesaian tindak pidana yang dilakukan
oleh anak sangat peduli dalam membangun
kembali hubungan setelah terjadinya tindak
pidana, daripada memperparah keretakan
antara pelaku, korban dan masyarakat yang
merupakan karakter sistem peradilan pidana
modern saat ini.
Eksistensi Diversi dan Keadilan Restoratif
dalam penyelesaian perkara tindak pidana
anak sebelum berlakunya UU SPPA secara
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praktik telah dikenal dalam masyarakat
adat Indonesia dan telah menjadi tradisi
untuk penyelesaian perkara pidana secara
kekeluargaan atau berbasis musyawarah.
Juga dikenal penyelesaian perkara pidana
melalui mediasi penal yaitu salah satu bentuk
alternatif penyelesaian sengketa diluar
pengadilan (Alternative Dispute Resolution/
ADR). Begitupun secara regulasi pendekatan
Keadilan Restoratif sebelum berlakunya UU
SPPA dalam proses penyelesaian perkara
tindak pidana Anak, telah diatur dalam Pasal
45 sampai dengan Pasal 47 Kitab UndangUndang Pidana meskipun tidak diatur secara
tegas.
Saran
Untuk pelaksanaan Undang-Undang
No.11 Tahun 2012 perlu dilenggkapi peratur
an pelaksanaannya dan perlu pula kesiapan
SDM beserta sarana dan prasarananya untuk
mendukung proses penyelesaian perkara
tindak pidana Anak yang mendasarkan pada
keadilan restoratif.
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Abstrak
Pelaksanakan Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan
wujud dari kelanjutan keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, menuju profesionalisme
pegawai secara terbuka, kompetensi dan produktif. Merit sistem ASN adalah merupakan penilaian
kinerja berdasarkan prestasi kerja. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem
merit terhadap pengembangan pegawai sesuai kebutuhan dilingkungan Kementerian Hukum dan
HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan
kualitatif. Harapan kedepan agar implementasi merit sistem yang terdapat pada isi Undang-undang
ASN dapat dilaksanakan dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, secara professional, sesuai
dengan keahlian dan kompetensi pegawai dengan mengedepankan penilaian obyektif dan netral,
maka pelaksanaan sistem merit melalui uji kompetensi pegawai, akan membawa perkembangan
profesional peningkatan kinerja dengan lebih baik lagi dilaksanakan di Kementerian Hukum dan
HAM.
Kata Kunci: Implementasi Merit Sistem, Kinerja, Pengembangan Pegawai

Abstrak
The implementation of the Act Number 5, Year 2014 on The Civil State Apparatus is entity of a
sustainable successful implementation of bureaucracy reform head to officers professionalism. The
merit system is performance assessment based on work performance. The purpose of this research
is to evaluate the implementation of merit system to officers development according to the needs of
the Ministry of Law and Human Rights. It is a descriptive method with qualitative approach. It is hoped
that implementation of merit system can be carried out professional fit with skills and competency
through competency test by promoting objectivity and neutrality, so that its implementation will
change performance improvement better.
Keywords: implementation of merit system, performance, development of officer
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Peran
organisasi
untuk
menuju
perubahan mind-set SDM (Sumber Daya
Manusia) sebagai pegawai berproduktif dan
berkompetensi didalam tugas dan fungsinya
salah satunya adalah dengan melaksanakan
kinerja berbasis merit system. Seiring
dengan kesiapan pelaksanaan perubahan
organisasi terhadap pembangunan Aparatur
Negara wujud dari kelanjutan keberhasilan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui
Undang-undang No.5 Tahun 2014, tentang
ASN (Aparatur Sipil Negara).
Pada isi Undang-undang ASN, telah
diatur kinerja pegawai berdasarkan merit
sistem yang dilaksanakan padasetiapPNS
(Pegawai Negeri Sipil)di pemerintahan Pusat
maupun di daerah. Merit sistem adalah sistem
kinerjaberbasis kompentensi, profesionalisme,
bersifat terbuka dan memberikan kesempatan
serta mendukung pada setiap pegawai untuk
mengembangkan prestasi yang terbaik bagi
organisasi, dan hal ini adalah perwujudan
perubahan sekaligus pembinaan pada setiap
pegawai tercipta produktif dan kompetensi.
Produktif atau kompetensi sebagai dasar
merit sistem yang artinya setiap individu
dinilai berdasarkan kecakapan, kemampuan,
wewenang atau cakap, mampu dan
tangkas. Menurut R. Palan dalam bukunya
“Competency Management-A Practicioner’s
Guide”, kompetensi merupakan deskripsi
perilaku dan kompetensi adalah kecakapan
sebagai deskripsi tugas atau hasil pekerjaan
dan kompetensi merujuk kepada karakteristik
yang mendasari prilaku yang menggambarkan
motif, karakter pribadi (ciri khas), konsep diri,
nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang
dibawa seseorang yang berkinerja unggul
(superior performer). Dan kompetensi terdiri
dari beberapa karakteristik yang berbeda
dan mendorong perilaku fondasi karakteristik
dibuktikan pada cara seseorang berperilaku

176

di tempat kerja. Dikutip (http://ronawajah.
wordpress.com/2008/02)
Merit sistem salah sebagai dasar
berbasis kompetensi pegawai. Setiap
pegawaisangat besar peluang kesempatan
untuk berprestasi.Hal ini diawali dengan
rekrutmen, pengembangan, penempatan
dalam Job Promosi, sesuai pada uraian
isi Undang-undang ASN pasal 70 ayat
(1) :”Bahwa setiap pegawai memiliki hak
dan kesempatan untuk mengembangkan
kompetensi. Yang artinya setiap pegawai
pemerintah berhak mendapatkan pendidikan
baik formal maupun informal.
Dan juga diuraikan pada Undangundang ASN isi pasal 2 (dua) butir 22,
denganpengertian merit sistem adalah
“Kebijakan dan manajemen ASN yang
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi
dan kinerja secara adil wajar dengan tanpa
membedakan latar belakang politik, ras, warna
kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status
pernikahan, umur ataupun kondisi kecatatan”.
Tujuan Sistem Merit menciptakan kompetensi
SDM yang professional dan produktifitas
yang berkaitan pada manajemen ASN, yang
menata dengan baik dari rekrutmen pegawai,
Pengembangan Pegawai, dan Penempatan
dalam Job Promosi yang disesuaikan dengan
sistem merit berbasis Kompetensi. Melalui :
Sistem Rekrutmen
Sistem rekrutmen yang terdapat pada
Undang-undang No.5 Tahun 2014, penjelasan
bab umum dengan menggunakan sistem
merit berdasarkan kualifikasi, kompetensi,
dan kinerja yang dibutuhkan calon CPNS
dari rekrutmen, pengangkatan, penempatan,
promosi secara terbuka dengan kompetitif
sejalan dengan tujuan kelanjutan kesuksesan
Reformasi Birokrasi.
Proses Penerimaan pendaftaran CPNS
(Calon Pegawai Negeri Sipil), sudah dilakukan
melalui Sistem Merit sejak mulai Tahun 2013
sampai sekarang, model perekrutan online
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secara nasional melalui http://panselnas.
menpan.go.id dan http://sscan.bkn.go.id.
Tujuannya untuk menghindari KKN (Korupsi,
Kolusi Neopotisme) bersih, kompetensi,
transparansi atau bersifat terbuka, obyektif,
rasional dan langsung seketika hasil nilai
ujian dapat dilihat hasilnya dan langsung
diumumkan, sesuai dengan dasar pada
isi UU ASN No.5 tahun 2014, Pasal (51),
yakni “Manajemen ASN diselenggarakan
berdasarkan Sistem Merit”. Sistem merit
berasal dari kata merit atau manfaat atau
meritokrasi sebenarnya menunjukkan kepada
bentuk sistem politik yang memberikan
penghargaan lebih kepada mereka yang
berprestasi atau berkemampuan yang dapat
dipakai untuk menentukan suatu jabatan
tertentu.
Sistem Pengembangan Pegawai
Sistem pengembangan pegawai adalah
suatu usaha untuk meningkatkan kemampu
an teknis, teoritis, konseptual, dan moral
karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan
atau jabatan melalui pendidikan dan karyawan.
(Dr. H.Malayu S.P Hasibuan, 2000:69). Maka
tujuan dari pengembangan pegawai adalah
untuk meningkatkan ketrampilan melalui diklat
agar pegawai memahami, terampil, ahli dalam
menyelesaikan pekerjaannya memahami
dalam ketrampilan tehnik, ketrampilan dalam
mengelola SDM, ketrampilan konsep, dan
terampil dalam manajerial.Dengan demikian
pembenahan dalam system karier yang
terdapat pada pengembangan pegawai
Undang-undang No.5 Tahun 2014, tentang
ASN, pelaksanaan dengan merit sistem melalui
metode pengembangan pembinaan karier dan
menghargai prestasi melalui uji kompetensi,
pada setiap pengembangan kinerja pegawai
dapat berkembang.Dan sebagai tolak ukur
kinerja pegawai berhak mDiklat (Pendidikan
dan latihan), sesuai dengan latar belakang
pekerjaan, bertujuanagar pegawai dapat
menguasai tugas pekerjaannya secara
berkualitas dan produktif.

Pelaksanaan Baperjakat (Badan Per
timbangan Jabatan dan Kepangkatan)
Melalui Baperjakat adalah kompetensi
pegawai terhadap lelang jabatan sebagai
syarat adalah profesional dan kompetensi
untuk pengangkatan pejabat disesuaikan
dengan kualifikasi pendidikan sebagai
wawasan yang mendukung pekerjaan di dalam
ilmu pengetahuan untuk dan keahlian dibidang
tugas pekerjaan.Tetapi Baperjakat pada
Undang-Undang ASN, tidak dipergunakan
lagi, perubahan ini dengan mempergunakan
istilah Tim Penilai Kinerja, sebagai took
dalam memberikan pertimbangan obyektif
kepada Team Penilai Kinerja (TPK) melalui
setiap individu, berkaitan dengan kompetensi,
kualifikasi dan persyaratan yang di butuhkan
oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja,
kepemimpinan, kerjasama dan kreatifitas
terhadap pejabat administrasi (Eselon III, IV
dan V).
Pelaksanaan Fit and Proper Test
Salah satu uji kompetensi untuk semua
pegawai, yang akan menduduki jabatan
struktural maupun jabatan fungsional,
tujuan dilaksanakan fit and proper test untuk
mengetahui kelayakan para calon-calon yang
akan menduduki posisi jabatan tertentu untuk
dipilih sebagai kandidat-kandidat pemimpin.
Yang di uji antara lain : sikap, minat,
motivasi, ketrampilan dan watak yang tepat
untuk jabatan yang harus didudukki secara
professional. Sistem merit yang terdapat pada
Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang
ASN, berkaitan dengan pelaksanaanfit and
proper test adalah untuk menguji pegawai
secara obyektif dan terbuka. Dan berdasarkan
kompetensi dari para calon-calon pejabat
yang akan dipromosikan untuk diangkat dan
untuk menduduki jabatan terlebih dahulu diuji
oleh pejabat penilai KASN tanpa diinterferensi
dari manapun.
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manusia, dari mulai rekrutment,
promosi, mutasi, pengembangan
karier pegawai.

Pelaksanaan Assesment
Organisasi yang strategis dalam
peningkatan kinerja adalah bagaimana sum
ber daya manusia menjadi profesionalisme,
kompetensi, sehingga menghasilkan kinerja
yang efektif.Untuk jabatan tertinggi berperan
secara optimal dalam memajukan organisasi
dilaksanakan
melalui
uji
kompetensi
pelaksanaanAssesment sebagai program
perencanaan dan pengembangan (promosi
jabatan). Tujuannyapelaksanaan Assesment
secara
umum
untuk
mempersiapkan
sumber daya manusia secara strategis
yang terdapat pada uraian isi Undangundang no.5 Tahun 2014, berbasis merit
sistem. PelaksanaanAssesment merupakan
perwujudan kesuksesan Reformasi Birokrasi
dalam merelisasikan perubahan organisasi
didalam pengembangan sumber daya
manusia secara strategis dengan proses
sistematik untuk menilai kompetensi pegawai
dengan menggunakan evaluasi, dengan
uraiannya :
1.

Assesor adalah seseorang yang
melakukan penilaian berbasis kompe
tensi terhadap assese. Dan Individu yang
terlatih untuk mengobservasi, merekam,
mengklarifikasi, dan membuat penilaian
realible terhadap yang mengikuti
assessment center. Untuk penilaian
secara
internasional
menguasai
kompetensi dibidang pekerjaannya

2.

Assesse adalah 1 (satu) orang pegawai/
calon yang diukur kompetensinya.

3.

Tingkat
kemampuan
assessor
(International Task Force On Assesment
Center)
a.
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Hasil
pengembangan
melalui
kompetensi Assesment bertujuan
mengidentifikasi kader-kader pe
mimpin, mengidentifikasi kebutuh
an pengembangan pegawai, mem
peroleh suatu kriteria yang jelas
untuk jabatan tertentu sebagai
sarana untuk mengambil keputusan
yang berkaitan dengan sumber daya

b.

Karakteristik Assesment dirancang
berdasarkan kompetensi, meng
gunakan berbagai tehnik atau
multimethod,
multipleasserror/
observasi,
multiple
criteria,
multiple input atau sumber, multi
peserta, multiple instrument untuk
mengungkap kompetensi yang
menjadi persyaratan menduduki
jabatan
tertentu,
melakukan
ORCE
(Observasi,
Record,
Classification and Evaluation) atau
observasi, merekap, mencatat,
mengelompokkan dan penilaian dari
group discussion, presentation dan
interview dengan mencatat perilaku
yang tampak dari peserta. Metode
Assesment adalah latihan simulasi,
case analysis kegiatan analisa
yang diberikan peserta suatu kasus
permasalahan sampai mendapatkan
jalan keluarnya, (kesalahan prosedur
kerja, customer, kompotitor), In
tray-in try simulasi tugas seharihari, yang terakhir interview dalam
menilai uji kompetensi.

Pelaksanaan
Latihan)

Diklat

(Pendidikan

dan

Pendidikan dan pelatihan yang terdapat
pada isi Undang-undang No.5 Tahun 2014
tentang ASN, merit sistem merupakan
berbasis
kompetensi
yaitu
dengan
cara pengembangan pegawai dengan
memberikan Diklat atau pendidikan pelatihan
pada setiap pegawai, agar mempunyai
pengetahuan dan keahlian baru sesuai
dengan bidangnya.Saat selesai mengikuti
Diklat agar pegawai mengerti dan menguasai
pekerjaannya, sebagai pembekalan tugas
jabatan dimana pegawai tersebut bertugas.
Untuk pegawai sebagai peserta Diklat, agar
disesuaikan dengan jabatan dan bidangnya,
tujuannya untuk membangun peserta Diklat
dalam meningkatkan kompetensi diri,dan

Implementasi Peningkatan Kinerja……(Rr. Susana Andi Meyrina)

agar pegawai yang mendapatkan Diklat
melalui pembelajaran pengetahuan dalam
melaksanakan tugas dan jabatan yang sesuai
dengan bidangnya dari
Penempatan Dalam Job Promosi
Penempatan job promosi sesuai
Undang-undang no.5 Tahun 2014, sebagai
persyaratan, untuk dilaksanakan secara
terbuka melaluiuji kompetensi, kualifikasi,
kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam
jejak jabatan dan intregritas sebagai syarat
mutlak, untuk melakukan promosi jabatan
secara terbuka.Sesuai dengan ketentuan
pasal Undang-undang tersebut diatas pada
uraian isi pasal 74, bahwa : “Pengembangan
karier, pengembangan kompetensi, pola
karir, promosi dan mutasi, diatur dalam pasal
69 dan pasal 73 diatur kedalam Peraturan
Pemerintah sesuai dengan prinsip kebijakan
merit sistem.
Dan kedudukan promosi, untuk jabatan
pemimpin berdasarkan kompetensi jabatan
akan diatur berdasarkan tata cara pengisian
jabatan yang terbuka berdasarkan merit sistem
dengan mempertimbangkan kesinambungan
karier pegawai yang akan menduduki jabatan
yaitu pengisian Jabatan Tinggi Utama, Madya,
dan Pratama, diselenggarakan secara seleksi
yang transparan, obyektif, kompetitif dan
akuntabel, monitoring dan di evaluasi secara
terbuka.
Menurut data hasil laporan penelitian 2013
Pusjianbang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan
Promosi Mutasi Jabatan Struktural di
Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM”,
dapat dievaluasi hasilnya dari rekrutmen,
Pengembangan Pegawai dan Penempatan
didalam job promosi, banyak permasalahan
yang terjadi, apakah sudah sejalan dengan
Sistem Merit berbasis kompetensi yang
dikehendaki Menpan sesuai dengan UU ASN
No.4 Tahun 2014, antara lain:

1.

Sistem Rekrutmen PNS, Pengembangan
pegawai, dan penempatan job promosi
di Kemenkumham sudah atau belum
berbasis Sistem Merit

2.

Standar kompetensi penilaian individu
pada Baperjakat (Badan Pertimbangan
Jabatan dan Kepangkatan), Fit and
Proper Test, dan Assesment, sudah atau
belum memakai berbasis Sistem Merit

3.

Data Base Kepegawaian Diklat berbasis
kompetensi sesuai dengan Sistem Merit

4.

Perpanjangan Pensiun, Kaderisasi dan
Punisment menggunakan Sistem Merit

5.

Hasil penilaian Diklat pengembangan
sudah atau belum memakai Sistem
Merit

6.

Maka untuk membangun keberhasilan
organisasi dengan memulai kesiapan
pelaksanaan UU ASN No.5 Tahun
2014, Kementerian Hukum dan HAM
tentunya berupaya untuk melaksanakan
peningkatan kinerja melalui sistem merit
yang berbasis kompetensi.

Maka untuk membangun keberhasilan
organisasi dengan memulai kesiapan
dalam melaksanakan UU ASN No.5 Tahun
2014 di Kementerian Hukum dan HAM,
berupaya untuk melaksanakan peningkatan
kinerja melalui sistem merit yang berbasis
kompetensi. Dan untuk menjawab fakta-fakta
pada tersebut diatas maka Pusjianbang akan
melakukan kajian berjudul : “Implementasi
Peningkatan Kinerja Melalui Merit Sistem
Guna
Melaksanakan
Undang-undang
Aparatur Sipil NegaraNo.5 Tahun 2014 di
Kementerian Hukum dan HAM’.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut
diatas, maka pokok permasalahan kajian
ini adalah: Bagaimanakah Implementasi
Peningkatan Kinerja Melalui Merit Sistem
Guna
Melaksanakan
Undang-undang
Aparatur Sipil Negara No. 5 Tahun 2014 di
Kementerian Hukum dan HAM?
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Tujuan
Tujuan kajian ini adalah untuk meng
evaluasi kesiapan implementasi sistem merit
terhadap peningkatan kinerja di Kementerian
Hukum dan HAM, sesuai isi Undangundang ASN No.5 Tahun 2014 dengan dari
mulai rekrutmen, pengembangan pegawai
dan penempatan job promosi, yang sudah
dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan
HAM.
1.

2.

Untuk melihat dan mengetahui per
masalahan sebagai kesiapan dari mulai
rekrutmen, pengembangan pegawai dan
penempatan job promosi melalui sistem
merit berbasis kompetensi.
Untuk mengetahui proses mengisian
jabatan esselon II, yang diumumkan
secara terbuka di internal/Lembaga,
jika tidak terpenuhi diumumkan kepada
Kementerian/Lembagasecara nasional;
Untuk mengisi jabatan esselon III, IV, dan
V diumumkan secara terbuka kepada
internal instansi yang bersangkutan,
instansi yang memiliki bidang tugas
sejenis
(serumpun) atau instansi
dalam satu koordinasi, dan apabila
belum terpenuhi agar diumumkan agar
diumumkan kepada instansi lainnya.
Dengan demikian tujuan ini dapat agar
system yang sudah berjalan selama
ini dapat sejalan dengan Visi dan
Misi Menpan sebagai peningkatan
kinerja melalui merit sistem berbasis
kompetensi.

Metodologi Penelitian
Pendekatan
Kajian ini menggunakan metode peneliti
an deskriptif dengan menggunakan pendekat
an kualitatif, kualitatif untuk mendukung
strategi pengumpulan permasalahan dari
jawaban-jawaban responden terkait dengan
masalah kajian yang akan diteliti, tujuanannya
untuk menghasilkan kebijakan sebagai dasar
dari hasil ini yang dievaluasi. Menurut (Dunn,
2000:608), Evaluasi dapat disamakan dengan
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penafsiran (appraisal), pemberi angka (rating)
dan penilaian (assessment), kata-kata yang
menyatakan usaha untuk menganalisis hasil
kebijakan dalam arti satuan nilainya.Sebagai
prosedur untuk memecahkan masalah yang
akan diteliti, untuk mendapatkan data dan
informasi yang relevan dan evaluasi untuk
mendapatkan hasilnya maka tujuannya untuk
mengambil keputusan bagi organisasi berupa
kebijakan perubahan manajemen yang lebih
baik.
Sifat
Kajian ini bersifat deskriptif sebagai
dasar metode penelitia, sejalan dengan
apa yang dikemukakan Nawawi (1985:63)
bahwa: “Penelitian deskriptif adalah prosedur
pemecahan masalah yang diselidiki dengan
menggambarkan keadaan subyek/obyek
penelitian seseorang, lembaga, masyarakat
dan lain-lain, pada saat sekarang berdasarkan
fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana
adanya”. Sehingga hasilnya dapat diketahui
secara actual.
Bentuk
Penelitian ini merupakan penelitian
evaluasi untuk menguraikan fakta-fakta
dilapangan secara efektif dan efesien untuk
melaksanakan program kinerja sistem
merit berbasis kompetensi dilingkungan
Kementerian Hukum dan HAM.
Metode Pengumpulan data
Tehnik pengumpulan data sesui dengan
teori Lofland dalam Moleong, (2007:157),
data bersumber dari informan atau responden
didukung dengan dokumen dan naskahnaskah dan data tertulis.Yang artinya data
ini melalui sumber Key Informen yang
dikumpulkan secara kualitatif yang terdapat
pada responden yang valid dan realiable
melalui wawancara, Observasi, telaah
dokumen, dan terakhir dianalisis untuk hasil
dasar berupa evaluasi.
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Tehnik Penarikan Sampel
Sampel yang akan diambil dari wilayah
DKI adalah 11 Unit Utama, UPT Khusus
Kanim Selatan, Lapas Cipinang, Kanim
Sukarno Hatta, Kanwil DKI dan sekitarnya
dan Yogyakarta sebagai Pree Test. Untuk
sample yang akan dipilih adalah responden
Pejabat Esselon II sampai Eselon V dan
pegawai yang sudah mengikuti Diklat Tehnis.
Dan menggunakan tehnik purposive sampling
sebagai perwakilan responden yang akan
dituju.

PEMBAHASAN
Kata merit berasal dari bahasa Inggris
yang artinya jasa, manfaat, dan prestasi atau
dapat diartikan suatu penghargaan. Secara
umum pada teori menejemen pengertian
sistem merit adalah pengelolaan sumber
daya manusia di organisasi didasarkan pada
prestasi (merit).
Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia.
com, kata merit sama dengan manfaat,
meritokrasi sebenarnya menunjuk kepada
bentuk sistem politik yang memberikan
penghargaan kepada yang berprestasi
atau kemampuan yang dapat dipakai
untuk menentukan suatu jabatan tertentu.
Pengertian dan tujuan meritokrasi atau
sistem merit, “The merit system is the
process of promoting and hiring government
employees based on their ability to perform a
job, rather than on their political connections.
Federally, it was instituted by the Pendleton
Civil Service Reform.Act. It is the opposite
of the Spoils system. Berasal dari merit atau
manfaat, meritokrasi menunjukkan sistem
politik yang memberikan penghargaan lebih
kepada mereka yang berprestasi atau yang
berkemampuan. (Su7as.com).
Menurut UU ASN merit sistem adalah
kebijakan dan Manajemen ASN yang
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan
kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa
membedakan latar belakang politik, ras, warna

kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status
pernikahan, umur atau kondisi kecacatan
(UU ASN pasal 1, ayat 22), yang artinya merit
sistem adalah pengelolaan sumber daya
manusia berdasarkan kompetensi melalui
prestasi. (Merit adalah perilaku tindak tanduk
pegawai yang ditunjukkan melalui prestasi
kerja dan dapat menghasilkan karir jabatan)
individu.
Tujuan pelaksanaan Merit Sistem
Sistem merit atau “merit system” di dalam
Undang-undang ASN no.5 Tahun 2014,
dilaksanakan agar kinerja birokrasi dapat
meningkatkan tugas dan tanggung jawabnya
lebih ke professional dan lebih netral karena
menghapuskan faktor kedekatan, yang artinya
tidak merekrut dalam peningkatan karier
atau jabatan aparatur karena ada pertalian
saudara, teman dekat atau money politik, tetapi
sesuai dengan keahliannya direkrut dengan
cara-cara yang professional berdasarkan
kompetensi individu yakni independen,
netralitas, produktif, intregritas, pelayanan
prima, pengawasan dan akuntabilitas.
Prinsip-prinsip Dasar
berdasarkan UU ASN

Merit

Sistem

Kebijakan
dan
manajemen ASN
berdasarkan kualifikasi, kompetensi (pasal
1ayat 22) adalah seleksi, promosi secara adil,
kompetitif, menerapkan prinsip fairness dalam
semua urusan manajemen kepegawaian,
penggajian, reward, dan punishment berbasis
kinerja, standar intregritas dan perilaku, untuk
kepentingan publik, manajemen SDM secara
efektif dan efesien, melindungi pegawai dari
tindakan semena-mena dan adanya lembaga
independen yang mengawasi pelaksanaan
merit system, adalah KASN (Kelembagaan
Aparatur Sipil Negara) berfungsi mengawasi
pelaksanaan norma dasar, kode etik dan
perilaku ASN, serta menerapkan Sistem Merit
dalam kebijakan dan manajemen ASN pada
Instansi Pemerintah (pasal 30 UU ASN).
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Undang-undang No.5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara Merupakan Revisi
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Pokok-pokok Kepegawaian
a.

b.

Tahun 2002 tentang kenaikan pangkat
PNS belum mengakomudasi sistem
prestasi kerja.
Kompetensi Aparatur Pemerintah Dasar
UU ASN No.5 Tahun 2014 Melalui Merit
Sistem

Amanat UU Nomor 43 Tahun 1999
tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang:
khususnya pada Bab III Pasal 12 ayat
(2) yakni : “Diperlukan Pegawai Negeri
Sipil yang profesional, bertanggung
jawab, jujur dan adil melalui pembinaan
yang dilaksanakan berdasarkan system
prestasi kerja, dan sistem karir yang dititik
beratkan pada sistem prestasi kerja” .
Tetapi selama ini pola pembinaan karir
PNS berdasarkan DUK dan senioritas
bukan berdasarkan merit.

Kompetensi pada UU ASN No.5 Tahun
2014 merupakan parameter peningkatan
kinerja sebagai kelanjutan dari keberhasilan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi bermanfaat
untuk mengembangkan kualitas aparatur
merupakan perubahan yang lebih baik dan
dapat diukur. Maka untuk dapat mengevaluasi
terhadap implementasi peningkatan kinerja
melalui sistem merit guna melaksanakan
Undang-undang ASN di Kementerian Hukum
dan HAM, berdasarkan lokasi kajian, sebaran
responden kajian ini adalah :

Berlakunya PP Nomor 15 Tahun 1979
tentang DUK, PP, Nomor 13 Tahun 2002
tentang pengangkatan PNS didalam
Jabatan Struktural dan PP Nomor 12

Tabel 1
Sebaran Responden Berdasarkan Lokasi Kajian
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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Responden
Kanwil Jateng (Pre Test)
Kanwil
D.I.Yogyakarta
(Pre Test)
Kanwil DKI Jakarta
Balitbang HAM
Ditjen HAM
Ditjen Imigrasi
Kanim Jakarta Pusat
Biro Kepegawaian
Biro Keuangan
Biro Perencanaan
Biro Humas
Biro Pengembangan
Biro Perlengkapan
Biro UMUM
BPHN
BPSDM
Kanim Bogor
LP Paledang Bogor
LP Terbuka
Staf Ahli Menteri
Ditjen Pemasyarakatan
LP Cipinang
Ditjen AHU
Ditjen
Peraturan
Perundang-undangan
JUMLAH

Esselon II

Esselon III

Esselon IV

Jumlah

1
1

2

4
2

5
5

1
1
1
1
1
1
5
2
1
-

5
3
2
3
3
3
3
3
3
20
3
4
3
2
-

1
2
2
2
1
1
1
1
5
3
4
3
-

5
5
5
5
5
5
5
5
5
30
5
7
7
5
1
-

15

64

31

110

Implementasi Peningkatan Kinerja……(Rr. Susana Andi Meyrina)

Analisis Berdasarkan
Responden
1.

2.

3.

4.

Hasil

tentang ASN, sebagai perubahan
organisasi terhadap peningkatan kinerja
pegawai untuk menciptakan the right man
in the right job dan menghindari kecilnya
meminimalisir intervensi politik.71%
jawaban responden sangat setuju,tetapi
29% jawaban responden memilih tidak
setuju dengan alasan, jika penilaian
belum obyektif maka the right man in
the right job dan menghindari kecilnya
meminimalisir intervensi politik, tidak
akan berjalan dengan baik dilingkungan
Kementerian Hukum dan HAM.

Jawaban

Kebijakan organisasi pada seleksi
CPNSmelalui merit sistem dengan
menggunakan uji kompetensi CAT
(Computer Assisted Texs) secara
terbuka.100% responden sangat setuju.
Responden
berpandangan
bahwa
Kementerian Hukum dan HAM telah
melaksanakan seleksi CPNS secara
obyektif, transparan atau terbuka.Untuk
mengurangi Korupsi, Kolusi, Neopotisme
di lingkungan Kementerian Hukum dan
HAM.
Sumber daya manusia dari hasil seleksi
CPNS sistem merit dapat mempengaruhi
produktifitas dan kompetensi calon
pegawai di Kementerian Hukum dan
HAM, 69% jawaban responden sangat
mempengaruhi, alasannya pelaksanaan
dengan merit sistem CPNS melalui
CAT adalah hasil seleksi murni, akan
menciptakan calon pegawai produktif dan
kompetensi tinggi. Tetapi 31% jawaban
responden sistem merit dilaksanakan
untuk CPNS tidak sesuai apabila promosi
diperuntukkan
untuk
penempatan
di pulau-pulau terpencil terutama di
Lembaga Pemasyarakatan maka calon
pegawai yang produktif dan kompetensi
tinggi tidak efesien dan efektif, karena
pegawai tidak pernah bertahan lama.
Pelaksanaan merit sistem untuk menciptakan peningkatan kinerja pegawai agar
produktif dan berkompetensi tinggi, untuk mewajibkan uji kompetensi pegawai
melalui CAT (Computer Assisted Texs)
untuk dari esselon III, IV dan V. 43%
jawaban responden sangat setuju dan
57% sangat tidak setuju alasannya hasil
uji kompetensinya tidak transparan dan
belum berdampak pada pengembangan
karier pegawai.
Pelaksanaan
Kompetensi
melalui
analisis jabatan, analisis beban kerja,
dan pengadaan pegawai, terhadap
pelaksanaan merit sistem yang terdapat
Undang-undang No.5 Tahun 2014

4.

Responden merasa sudah pernah
mengikuti Fit and Proper Test adalah 27%
berkali-kali, 59% pernah dan tidak mau
mengikuti kembali, 41% pernah tidak
mau mengikuti berulang-ulang karena
merasa tidak transparan dan belum
mencapai keadilan pada hasil penilaian
Fit and Proper Testdi Kementerian
Hukum dan HAM.

5.

Apakah Asessment mempengaruhi pe
ningkatan kinerja Bapak/Ibu? 31% jawaban responden sangat mempengaruhi
dan 69% jawaban responden merasa
tidak berpengaruh. Alasan responden
hasil mengikuti Asessment belum dapat
menjadi sistem berdampak pada promosi Jabatan yang lebih tinggi

6.

Pelaksanaan Asessment dapat men
dukung untuk mendapatkan posisi
jabatan yang lebih tinggi, 13% jawaban
responden sangat mendukung, tetapi
87% sangat tidak mendukung, dengan
alasan belum terciptanya pola yang baik
dengan sistem penilaian terbuka dan
obyektif dari hasil Asessment dapat
mendukung untuk mendapatkan posisi
jabatan yang lebih tinggi.

7.

Fit and Proper Test terhadap kesiapan
implementasi Sistem Merit Pada UU ASN
sangat berpengaruh pada peningkatan
kinerja organisasi? 81% jawaban
responden merasa sangat berpengaruh,
alasannya apabila sistem sudah terpola
dengan baik, hasil penilaian obyektif
dan transparan. Tetapi 19% jawaban
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responden merasa tidak berpengaruh
apabila masih ada intervensi dari pihakpihak penguasa yang menjadi kendala
penilaian tidak obyektif dan tidak adil.
Hambatan Administratif
Masih banyak pegawai di lingkungan
Kementerian Hukum Dan HAM menunjukkan
merasa belum puas dengan pelaksanaan
uji kompetensi melalui CAT, Asessment,
danFit and Proper Test. Dan berharap agar
implementasi Sistem Merit yang terdapat
pada isi Undang-undangan No.5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dari
perekrutan pegawai sampai penempatan
jabatan, dapat diimplementasikan sesuai pada
Undang-undang ASNpasal (51) menyatakan
“Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit
yaitu: Kebijakan dan manajemen ASN
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi,
dan kinerja secara adil dan wajar dengan
tanpa membedakan
latar belakang politik, ras, warna kulit,
agama, asal usul, jenis kelamin, status
pernikahan, umur kondisi kecacatan, untuk
benar-benar dilaksanakan di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM.

dan Instansi Daerah berdasarkan
kualifikasi,
kompetensi,
penilaian
kinerja.
Agar dapat disosialisasikan kepada
seluruh jajaran di Kementerian Hukum dan
HAM RI, sebelum organisasi melaksanakan.

KESIMPULAN
1.

Implementasi
peningkatan
kinerja
melalui Sistem Merit terhadap UndangUndang No.5 Tahun 2014 di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM, belum
pernah isosialisasikan di Unit-unit
lingkungan Kementerian Hukum dan
HAM seluruh Indonesia.

2.

Perwujudan perubahan melalui merit
sistem berdasarkan Undang-undang
No.5 Tahun 2014 tentang peningkatan
kinerja, yakni: Sistem Pola Karir,
pelaksanaan belum terbangun dengan
baik melalui, uji kompetensi melalui CAT,
assessment, fit and proper test, sehingga
belum tercipta pada peningkatan kinerja
pegawai dilingkungan Kementerian
Hukum dan HAM.

3.

Eksistensi Pejabat masih membutuhkan
pengetahuan untuk menangani hal-hal
yang bersifat fasilitatif yang berfungsi
untuk menjalankan waskat secara
berjenjang sehingga pembinaan pegawai
terlaksana. Dan harus dipersiapkan
dengan baik mekanisme sarana yang
mendukung dan dijalankan dengan
obyektif dan sesuai dengan aturan
yang berlaku pada isi Undang-Undang
No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara.

Tetapi berdasarkan pada isipasal 68
poin (1), belum dapat dimengerti pada
setiap pegawai secara individu menyangkut
peningkatan kinerja :
a.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) diangkat
didalam jabatan tertentu.

b.

Sistem Merit berbasis kompetensi
ditentukan perbandingan obyektif antara
kompetensi, kualifikasi, professional
pendidikan dan kemampuan pegawai
terhadap tugas pokok organisasi.

c.

Setiap jabatan dikelompokkan di dalam
klasifikasi berdasarkan karakteristik,
mekanisme, pola kerja.

d.

Pegawai Negeri dapat dapat berpindah
antar
instansi:
Pimpinan
Tinggi
(Esselon II melalui Assesment), Jabatan
Administrasi, Jabatan Fungsional Pusat,
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Saran
1.

Pelaksanaan Undang-undang No.5
Tahun 2014, saat dilaksanakan benarbenar dijalankan tanpa kepentingan
tertentu untuk kemajuan organisasi,
terbuka, transparan, terhadap rekrutmen
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
sampai penempatan jabatan dan
pengisian jabatan Pimpinan Tinggi,
sesuai melalui hasil asessement dan

Implementasi Peningkatan Kinerja……(Rr. Susana Andi Meyrina)

Fit Proper Test, agar hasil nilai seluruh
peserta dapat langsung diterima secara
professional.
2.

3.

Fit and Proper Test pada pelaksanan
Undang-undang No. 5 Tahun 2014,
tentang ASN dapat dilaksanakan
sebagai pemetaan kekuatan dan
kekurangan sumber daya aparatur,
sehingga hasil yang didapatkan dari
Fit and Proper Test dapat di gunakan
untuk bahan pengembangan pegawai,
sekiranya pegawai bersangkutan butuh
peningkatan kompetensi, dapat menjadi
bahan
pertimbangan
penempatan
pegawai pada suatu jabatan yang tepat
dari kompetensi yang dimiliki.
Untuk Pertimbangan job promosi pada
isi Undang-undang ASN tidak sematamata dari segi kompetensi
namun
juga dapat memperhatikan aspek
social kultural dimana mengingat untuk
suatu posisi jabatan tidak terlepas juga
dengan mempertimbangkan unsur trust/
kepercayaan dan unsur acceptability
person tersebut pada lingkungan dimana
pegawai tersebut akan ditempatkan.

4.

Menghasilkan pegawai ASN yang
professional, memiliki nilai dasar, etika
profesi, bebas dari intervensi politik,
bersih dari praktek Korupsi, Kolusi,
Neopotisme (KKN).

5.

Proses peningkatan kinerja melalui
tenaga-tenaga analis sesuai pada
bidangnya.

6.

Pelaksanaan merit sistem dengan
mengedepankan prinsip-prinsip pro
fessional atau kompetensi, kualifikasi,
kinerja transparan, obyektif, bebas
intervensi politik, untuk mewujudkan
pegawai Kementerian Hukum dan
HAM, menjadi professional, kompeten,
integritas, menjadi pegawai siap melayani
public secara prima.

Rekomendasi
Agar setiap pegawai dapat memahami
Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang
ASN berdasarkan merit sistem, berkaitan
dengan jabatan promosi terbuka sebagai
bagian dari agenda Reformasi Birokrasi
dapat membangun pada setiap pegawai di
Kementerian Hukum dan HAM dibutuhkan:
Peran pemimpin dapat menjadi teladan
kepada bawahannya, yakni :
1.

Untuk mengatasi tantangan global
yakni pembinaan sumber daya manusia
mengacu pada standar kompetensi
internasional (world class|).

2.

Lelang jabatan untuk aparatur yang
memiliki kapasitas kompetensi
ke
mampuan pegawai untuk mengisi posisi
jabatan kosong.

3.

Memperkecil Korupsi, Kolusi, Neopotis
me (KKN) melalui rekrutmen jabatan
secara transparan dan netral.
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Abstrak
Pemerintah sebagai pembentuk kebijakan terkadang menghasilkan kebijakan yang tidak menyentuh
langsung kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat.Birokrasi pemerintah memberi andil terhadap
keterpurukan bangsa Indonesiadalam krisis yang berkepanjangan. kesemuanya ini patut diduga
imbas dari birokrasi yang dibangun oleh pemerintah sebelum era reformasi (orde baru), yang telah
membentuk budaya birokrasi yang kental dengan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari
data Komisi Pemberantasan Korupsi terlihat bahwa setiap tahun terjadi peningkatan penindakan
korupsi yang ditangani, kesemuanya ini mengindikasikan bahwa reformasi birokrasi yang dijalankan
selama ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Peran pemerintah sebagai pembuat
kebijakan diharapkan dapat meminimalisir celah-celah yang bisa membuat oknum pemerintah
berbuat di luar prosedur yang berlaku belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kebijakan
yang diciptakan seringkali bertentangan dan tidak memenuhi rasa keadilan masayarakat hal ini
terlihat dari banyaknya peraturan pemerintah daerah yang dibatalkan dan direvisi.Dalam tulisan ini
ada beberapa hal yang terungkap diantara aspek-aspek yang mempengaruhi birokrat di Indonesia
dalam proses pembentukan kebijakan dan peran pemerintah dalam pembentukan kebijakan hukum
dan faktor yang mempengaruhinya.
Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pembentukan Kebijakan, Kebijakan Hukum, Birokrat.

Abstract
The government as policy-maker, sometimes its policies does not satisfy a basic need and come
to the sense of society justice. The government bureaucracy has a contribution to the adversity of
Indonesia in a long drawn crisis. It can be suspicious of the impact of bureaucracy that is created
by old government (new order) before reformation era, had made a thick culture`s bureaucracy with
corruption, collusion nepotism. The data from the Corruption Eradication Commission shows that
corruption increase year by year, it indicates that bureaucracy reform having not been carried out
as expected, yet. The government`s role as policy-maker is hoped to minimize cracks that could
make government officials perform their duties against procedures. Often, the policies that have
been issued by government contradict and do not meet the sense of social justice, they can be
seen by cancellation and revision of regional government regulations. In this writing, many things are
revealed between the aspects influencing bureaucrat in the policy-making process and the factors
that bring around it.
Keywords: government role, policy-making, law policy, bureaucrat
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krisis yang berkepanjangan. Kesemuanya
ini patut diduga imbas dari birokrasi yang
dibangun oleh pemerintah sebelum era reformasi (Orde Baru), yang telah membentuk
budaya birokrasi yang kental dengan budaya
KKN. Akan tetapi, pemerintahan pasca reformasi pun tidak menjamin keberlangsungan
reformasi birokrasi terealisasi dengan baik.
Kurangnya komitmen pemerintah pascareformasi terhadap reformasi birokrasi ini cenderung berbanding lurus dengan kurangnya
komitmen pemerintah terhadap pemberantasan KKN yang sudah menjadi kebiasaan dalam birokrasi pemerintah Indonesia selama
ini. Sebagian masyarakat memberikan cap
negatif terhadap komitmen pemerintah untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Ironisnya, sebagian masyarakat Indonesia saat ini,
justru merindukan pemerintahan Orde Baru
yang dianggap dapat memberikan kemapanan kepada masyarakat, walaupun hanya kemapanan yang bersifat semu.

PENDAHULUAN
Reformasi
birokrasi
tentu
akan
berhubungan langsung dengan pemerintah,
reformasi birokrasi menjadi isu yang sangat
kuat untuk direalisasikan. Kondisi birokrasi
Indonesia di era reformasi saat ini bisa dikata
kan belum menunjukan arah perkembangan
yang baik, karena masih banyak ditemukan
birokrat yang arogan dan menganggap
rakyatlah yang membutuhkannya, praktik
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
yang masih terjadi, dan mentalitas birokrat
yang masih jauh dari harapan. Untuk
melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat,
cepat, dan konsisten guna mewujudkan
birokrasi yang akuntabel dan baik, sebenarnya
pemerintah telah memberikan ramburambu berupa peraturan¹ untuk menjadi
landasan dalam pelaksanaan reformasi
birokrasi di Indonesia.
Birokrasi pemerintah memberi andil ter
hadap keterpurukan bangsa Indonesia dalam

Data Penangan Korupsi oleh KPK
tahun 2004 -2016²
Penindakan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Jumlah
Penyelidikan 23
29
36
70
70
67
54
78
77
81
80
87
51
803
Penyidikan

2

19

27

24

47

37

40

39

48

70

56

57

46

514

Penuntutan

2

17

23

19

35

32

32

40

36

41

50

62

30

419

Inkracht

0

5

17

23

23

39

34

34

28

40

40

37

34

354

Eksekusi

0

4

13

23

24

37

36

34

32

44

48

38

42

375

Data KPK Juni 2016

Dari data diatas terlihat bahwa setiap ta
hun terjadi peningkatan penindakan korupsi
yang di tangani oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), kesemuanya ini mengindikasikan bahwa reformasi birokrasi yang dijalan

1
2
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kan selama ini belum berjalan sebagaimana
yang diharapkan. Peran pemerintah sebagai
pembuat kebijakan diharapkan dapat meminimalisir celah-celah yang bisa membuat oknum pemerintah berbuat di luar prosedur yang

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. 2010-2025 PP Nomor 80
tahun 2011
http://acch.kpk.go.id/statistik diakses 08-08-2016
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berlaku. Kebijakan pemerintah yang dilahirkan
seringkali membuat celah agar bisa bermain³
dan banyak dari kebijakan tersebut yang
belum menyentuh kepentingan masyarakat
atau dalam kata lain tidak bersifat populis.
Karena bukan tidak mungkin, peran peme
rintah sebagai pembuat kebijakan di susupi
oleh kepentingan-kepentingan tertentu baik
yang bersifat eksternal maupun internal yang
berakibat kebijakan yang dihasilkan tidak memenuhi rasa adil dan rasa butuh masyarakat⁴.
Sebagaimana telah diketahui oleh kalangan
yang peduli terhadap pembaruan hukum di
tanah air, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi produk lembaga legislatif di Indonesia baik di tingkat pusat maupun
daerah banyak yang bermasalah. Data ter
akhir dari Kementerian Dalam Negeri menyebutkan ada sebesar 3.143 peraturan yang dibatalkan atau direvisi oleh pemerintah pusat.
Jumlah itu terdiri dari 1.765 Perkada kabupaten/kota yang dicabut atau direvisi Mendagri,
111 Putusan Mendagri, dan 1.267 Perkada
kabupaten/kota yang dicabut atau direvisi
gubernur.⁵Selain telah membatalkan Perda,
kini pemerintah juga tengah mengevaluasi
Perda maupun Perkada yang bertentangan
dengan konstitusi dan peraturan perundang
an yang lebih tinggi. “Pemerintah juga tengah
mengevaluasi Perda maupun Perkada yang
tidak sesuai dengan semangat menjaga ke
bhinekaan dan persatuan Indonesia⁶
Keinginan untuk menciptakankebijakan
hukum yang lebih baik harus diimbangi
dengan usaha untuk mewujudkan peraturanperaturan yang baik sesuai dengan keadaan
dan situasi pada suatu waktu. Kebijakan dari
negara melalui badan-badan yang berwenang
untuk menetapkan peraturan-peraturan yang
dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan
untuk mengekspresikan apa yang terkandung
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dalam masyarakat dan untuk mencapai apa
yang dicita-citakan.
Untuk membentuk kebijakan hukum
yang menyentuh rasa keadilan masyarakat
tersebut, pemerintah tentu akan terhubungkan
dengan sistem politik. Para
pengambil
keputusan
selalu
mempertimbangkan
masukan berupa tuntutan dari kelompokkelompok kepentingan dan dukungan
masyarakat yang percaya pada ligitimasinya.
Setelah melewati proses konversi, mereka
merumuskan keluaran berupa keputusankeputusan dan tindakan-tindakan antara lain
dalam bentuk yang utama yaitu: pelbagai
produk hukum dan pelbagai kebijakan. Apabila
ingin “survive” maka setiap sistem politik
harus memperhatikan umpan balik (feed
back). Berarti bahwa hukum pada dasarnya
merupakan produk sistem politik (the product
of political system). Demikian pula apa yang
dinamakan politik hukum sebagai bagian
dari politik sosial dengan demikian nampak
bahwa warna dan kualitas hukum yang
berlaku dalam masyarakat akan tergantung
pada warna dan kualitas sistem politik yang
memegang kendali pemerintahan.
Lantas timbul beberapa pertanyaan
mendasar diantaranya aspek apa saja
yang dapat mempengaruhi birokrat dalam
mengambil kebijakan dan bagaimana
peran pemerintah dalam pembentukan
kebijakan di bidang hukum dan faktor yang
mempengaruhinya. Disadari bahwa sejatinya
hukum itu adalah produk kebijakan tapi
sebaliknya setelah hukum itu terbentuk
kebijakan yang dihasilkan harus sesuai
dengan hukum-atau aturan yang berlaku.
Sebaik-baiknya produk hukum yang dibuat
akan tidak efektif kalau tidak dijalankan oleh
birokrat dalam tatanan birokrasi yang baik
begitupun sebaliknya birokrat akan menjadi

Dapat diselewengkan dengan sengaja
Agar anggaran terserap tanpa membawa efek apa-apa
https://beritagar.id/artikel/berita/daftar-perda-bermasalah-yang-dibatalkan-pemerintah diakses 8 Agustus 2016
Ibid
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tidak baik kalau tidak ada aturan hukum yang
baik.

Namun, yang terjadi adalah Indonesia
selalu didikte oleh IMF dan setelah sekian
lama sampai lima tahun lebih, serta
telahbeberapa kali berganti presiden,
Indonesia belum bisa keluar dari krisis.
Salah satu produk hukum yang dibuat
oleh pemerintah Indonesia atas saran
IMF adalah Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat⁹.
Undang-undang tersebut dibuat dengan
mengadopsi langsungundang-undang di
Amerika Serikat yang mengatur tentang
hal yang sama.

PEMBAHASAN
1.

Aspek-Aspek yang Mempengaruhi
Birokrat Dalam Proses Pembentukan
Kebijakan

Salah satu tugas birokrat adalah
membentuk suatu kebijakan publik⁷ yang dapat
diterima oleh semua golongan masyarakat.
Setiap kebijakan yang dibuat tentu harus
memperhatikan apakah kebijakan tersebut
nantinya dapat diterapkan dalam masyarakat,
sehingga setiap kebijakan yang ada tidak
akan sia-sia belaka.Oleh sebab itu, seorang
birokrat haruslah orang yang independen dan
dapatmenampung setiap aspirasi masyarakat.
Namun, dalam realitanya ternyata banyak
aspek yang dapat mempengaruhi para birokrat
dalam membentuk suatu kebijakan, sehingga
kebijakan yang dibuat sebenarnya hanyalah
kepentingan dari beberapa golongan saja,
dengan dalih untuk kepentingan masyarakat
luas. Aspek-aspek yang mempengaruhi
pembentukan kebijakan dari para birokrat
akan dibahas sebagai berikut:
a.

Adanya Pengaruh Tekanan dari Luar
Di sini nilai-nilai politis yang
berlaku akan sangat mempengaruhi
birokrat. Salah satunya adalah ketika
Indonesia sedang mengalami krisis
moneter periode 1998, Indonesia
banyak mendapat tekanan dari dunia
internasional,
khususnya
negaranegara kapitalis barat. Pada saat itulah
International Monetary Fund (IMF)⁸
mulai mempengaruhi perekonomian
Indonesia dengan memberikan berbagai
cara bagaimana dapat keluar dari krisis.
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b.

Adanya Pengaruh Kebijakan Lama
Dalam hal ini, kebijakan lama
yang diwariskan kepada para birokrat
baru sangat berpengaruh terhadap
kebijakan yang dihasilkan, karena suatu
sistem atau tatanan yang berlaku dalam
organisasi dapat mempengaruhi kinerja
para birokrat. Sistem lama yang sudah
mengendap akan sangat sulit diubah bila
birokrat-birokrat lama¹⁰ dalam organisasi
yang bersangkutan juga tidak diganti.
Jadi, bila hanya satu atau duabirokrat
saja yang diganti, justru birokrat-birokrat
baru tersebut yang akan mengikuti arus
dari sistem lama karena kinerja para
birokrat baru juga taklepas dari pengaruh
para birokrat lama yang jumlahnya lebih
banyak. Contoh yang dapat diambil
di Indonesia ini adalah pada masa
reformasi, di mana belum banyak terjadi
perubahan dari sistem rezim Orde Baru
ke sistem Reformasi Birokrasi dan
pejabat-pejabatnya juga sama. Pada
masa reformasi, para birokrat yang
diganti hanyalah para elit atau pemimpinpemimpinnya saja, sedangkan bawahanbawahannya tetap. Hal ini membuat
pelayanan-pelayanan yang diberikan,

Mahendra, Yusril Ihza. Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia.
Susanti, Bivitri. “Kebijakan Pemerintah dalam Penegakan Hukum: Mau Dibawa KeMana?”www.pemantauperadilan..
com, 10 Februari 2004.
Ahmad Hidayat, Kemungkinan monopoli yang menghambat persaingan: Studi mengenai produsen semen di
Indonesia. Universitas Indonesia. http://www.lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak/id_abstrak-88565.pdf
Maksudnya pejabat-pejabat terdahulu masih berkuasa.
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serta ketentuan hukum yang dibentuk
untuk masyarakat pada masa reformasi
ini menjadi sama saja sepertipada masa
Orde Baru, walaupun ada perubahan,
itu pun hanya sebagian kecil saja. Inilah
yang menjadi permasalahan, di mana
para birokrat bawahan tersebutmasih
menjadi bagian dari sistem lama. Oleh
karena itu, seorang pemimpin dalam
suatu organisasi yang masih terpengaruh
oleh sistem lama haruslah bertekaduntuk
menciptakan suasana kerja yang
baru dalam organisasinya, sehingga
kebijakan-kebijiakan yang dibuat tidak
terpengaruh oleh kebijaksanaan lama.
c.

Adanya Pengaruh Sifat-sifat Pribadi
Nilai pribadi yang ada dalam diri
pembuat kebijakan sangat berpengaruh.
Sifat dan watak pribadi dalam tiap diri
birokrat dapat mempengaruhi suatu
produk hukum yang akan dibuat
oleh birokrat yang bersangkutan¹¹.
Kebijakan tersebut akan baik dan dapat
mengakomodasi kepentingan semua
lapisan masyarakat, bila sifat dan watak
dari para birokrat baik dan mempunyai
kompetensi, serta integritas yang tinggi.
Sebaliknya, kebijakan tersebut akan
berakibat buruk, bila sifat dan watak
dari para birokrat hanya mementingkan
dirinya sendiri. Saat ini, masih banyak
birokrat yang hanya mementingkan
dirinya sendiri karenater pengaruh sifatsifat pribadinya. Demikian juga pada masa
Orde Baru. Ketikaitu, mantan Presiden
Soeharto pernah mengeluarkan suatu
Instruksi Presiden(Inpres) yang berkaitan
dengan penghapusan bea impor atas
mobil Timor diIndonesia. Inpres tersebut
menjadi kontroversial pada waktu
itu karena pemilik perusahaan mobil
Timor adalah putranya sendiri. Dalam
hal ini, sebenarnya terjadi benturan
kepentingan (conflict of interest) pada
mantan Presiden Soeharto,di mana

11

ia mengeluarkan kebijakan yang
seharusnya bermanfaat bagi publik,tetapi
yang justru terjadi adalah Inpres tersebut
hanya mementingkan diri pribadisang
mantan presiden.
d.

Adanya
Luar

Pengaruh

dari

Kelompok

Di Indonesia, begitu banyak
kelompok masyarakat yang dibentuk
sendirioleh mereka. Kelompok itu
berbagai macam namanya, ada “aliansi”,
“forum”, “front”, “himpunan”, “lembaga”
dan masih banyak lagi yang pada intinya
merupakan suatu kumpulan orang
yang mempunyai tujuan yang sama,
sehingga bisa disebut juga sebagai
suatu organisasi. Organisasi-organisasi
masyarakat tersebut akan selalu
merespon tiap kebijakan pemerintah
yang dianggap tidak tepat dan salah
arah, sehingga organisasi masyarakat
itu dikatakan juga sebagai alat kontrol
bagi pemerintah. Beberapa bulan yang
lalu ketika pemerintah berniat merevisi
Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, tiap
organisasi buruh langsung merespon
keinginan pemerintah tersebut karena
para buruh menganggaprevisi UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 hanya
untuk melindungi para pengusaha dan
investor asing. Puncaknya pada tanggal
1 Mei 2006 Hari Buruh Sedunia, tiap
organisasi buruh seluruh Indonesia
serentak mengadakan aksi unjuk rasa
untuk menentang revisi Undang-Undang
Ketenagakerjaan tersebut, dan kemudian
padatanggal 3 Mei 2006, para buruh seIndonesia kembali melakukan aksi unjuk
rasa,bahkan terjadi kerusuhan pada
unjuk rasa yang kedua ini. Aksi unjuk rasa
paraburuh tersebut dapat mempengaruhi
pemerintah
untuk
tidak
merevisi
undang-undang ketenagakerjaan ter
sebut, walaupun nantinya akan tetap

Rasad, Fauziah. “Reformasi Birokrasi dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi.” www. transparansi.or.id, Januari
2006.
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direvisi, setidaknya pemerintah memilih
untuk
menunda
pembahasannya.
Hal ini dilakukan pemerintah untuk
meredakan amarah para buruh yang
merasa termarjinalkan posisinya dan
juga agar kegiatan perekonomian tetap
dapat berjalan seperti biasanya. Dengan
demikian, menjadi terbukti bahwa
kelompok-kelompok masyarakat dapat
mempengaruhi pemerintah dalam hal
membuat kebijakan.
e.

Adanya
Lalu

Pengaruh

Keadaan

Masa

Keadaan masa lalu dapat mem
pengaruhi kebijakan yang dibuat oleh
para birokrat. Para birokrat dapat belajar
dari pengalaman mengenai kebijakan
yang telah diterapkan dalam masyarakat
dengan melihat hasilnya pada saat ini,
yaitu baik atau buruk. Pada masa Orde
Baru, banyak kebijakan yang hanya
mementingkan kelompok tertentu saja,
sehingga rakyat selalu menjadi korban
dari sebuah kebijakan. Makin lama, rakyat
semakin pintar dan tidak ingindibodohi
terus-menerus. Alhasil pada 1998,
kekesalan rakyat yang selama ini
selalu dipendam, akhirnya memuncak.
Rakyat dan mahasiswa tumpah ruah
turun ke jalan dengan satu tujuan,
yaitu melengserkan Soeharto dari tahta
kepresidenan setelah berkuasa selama
32 tahun. Dengan mempelajari hal ter
sebut, maka pemerintah saat iniharus
lebih hati-hati untuk membuat kebijakan,
karena bila tidak, maka bukan tidak
mungkin hal yang telah menimpa mantan
Presiden Soeharto, dapat jugaterjadi
pada masa pemerintahan saat ini.
Dengan demikian, faktor “keadaan
masalalu” dapat menjadi pertimbangan
bagi pemerintah untuk membuat suatu
kebijakan publik dan pemerintah juga
harus memikirkan nasib rakyat kecil
yang dari dulu jarang sekali merasakan
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efek dari sebuah kebijakan yang dibuat
oleh para birokrat.
2.

Peran Pemerintah dalam Pembentuk
an Kebijakan Hukum dan Faktor yang
Mempengaruhinya.

a.

Peran Pemerintah dalam Pembentuk
an Kebijakan Hukum
Dalam
sistem
ketatanegaraan
Indonesia, kewenangan penegakan
hukum berada di tangan lembaga yudi
katif. Namun demikian, peran pemerintah
sebagai badan eksekutif dirasakan amat
penting dalam upayamenegakkan hukum
di Tanah Air. Setidaknya ada tiga alasan
mengapa kebijakan pemerintah dalam hal
penegakan hukum diperlukan.Pertama,
pemerintah bertanggung jawab penuh
untuk mengelola wilayah dan rakyatnya
untuk mencapai tujuan dalam bernegara.
Bagi Indonesia sendiri, pernyataan
tujuan bernegara sudah dinyatakan
dengan tegas oleh para pendiri negara
dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD 1945), diantaranya:
melindungi segenap bangsa dan
memajukan kesejahteraan umum. Bukan
hanya pernyataan tujuan bernegara
Indonesia, namun secara mendasar
pun gagasan awal lahirnya konsep
negara,pemerintah wajib menjamin
hak asasi warga negaranya. Memang,
dalam teori pemisahan kekuasaan
cabang kekuasaan negara mengenai
penegakan hukum dipisahkan dalam
lembaga yudikatif. Namun, lembaga
eksekutif tetap mempunyaitanggung
jawab karena adanya irisan kewenangan
dengan yudikatif sertalegislatif dalam
kontekschecks and balances; dan
kebutuhan pelaksanaan aturanhukum
dalam pelaksanaan wewenang pe
merintahan sehari-hari¹². Kedua, tidak
hanya tanggung jawab, pemerintah pun

Bagaimana Undang-Undang Dibuat. Seri Panduan Legislasi PSHK. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
Indonesia, 2003.
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mempunyai kepentingan langsung untuk
menciptakan situasi kondusif dalam
menjalankan pemerintahannya. Birokrasi
dan pelayanan masyarakat yang ber
jalan dengan baik, serta keamanan
masyarakat. Dengan adanya penegakan
hukum yang baik, akan muncul pula
stabilitas yang akan berdampak pada
sektor politik dan ekonomi menjadi
sebuah penyederhanaan yang ber
lebihan bila dikatakan penegakan
hukum hanyalah tanggung jawab dan
kepentingan lembaga yudikatif. Ketiga,
tidak dapat dilupakan pula adanya dua
institusi penegakan hukum lainnya yang
berada di bawah lembaga eksekutif, yaitu
kepolisian dan kejaksaan. Penegakan
hukum bukanlah wewenang Mahkamah
Agung (MA) semata¹³. Dalam konteks
keamanan masyarakat dan ketertiban
umum, kejaksaan dan kepolisian justru
menjadi ujung tombak penegakan hukum
yang penting karena mereka langsung
berhubungan
dengan
masyarakat.
Sementara itu, dalam konteks legal
formal, hingga saat ini pemerintah masih
mempunyai suara yang signifikan dalam
penegakan hukum. Realisasi penegakan
hukum di Indonesia sendiri, belakangan
ini,seringkali tidak dipandang sebagai
sesuatu yang penting dalam proses
demokratisasi. Hukum lebih sering
dilihat sebagai penopang perbaikan
di bidang lainnya seperti politik dan
pemulihan ekonomi. Akibatnya, pem
baruan hukumjustru dianggap hanya
sebatas pembentukan peraturan per
undang-undangan yang dibutuhkan
untuk melaksanakan rencana-rencana
perbaikan sektor ekonomi danpolitik, alihalih pembenahan perangkat penegakan
hukum itu sendiri. Indikasi gejala ini terlihat
dari lahirnya berbagai undang-undang
13
14

secara kilat di Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR)¹⁴, yang didorong oleh rencana
pemulihan ekonomi yang dipreskripsikan
oleh berbagai lembaga internasional
dan nasional, sementara tidak banyak
yang dilakukan untuk memperbaiki
kinerja kepolisian dan kejaksaan oleh
pemerintah. Padahal, evolusi ma
syarakat hingga menjadi organisasi
negara melahirkan konsep tentang
adanya hukum untuk mengatur institusi
masyarakat. Oleh karena itu, terdapat
asumsi dasar yang menyatakan bahwa
adanya kepastian dalam penegakan
hukum akan mengarah kepada stabilitas
masyarakat. Dan pada kenyataannya,
kepastian hukum selalu menjadi hal yang
didambakan, walaupun terdengar utopis.
Sebab, melalui kepastian inilah akan
tercipta rasa aman bagi rakyat. Adanya
kepastian bahwa kehidupan dijaga oleh
negara, kepentingannya dihormati, dan
kepemilikan yang diraihnya dilindungi.
b.

Pembentukan Kebijakan di Bidang
Penegakan Hukum dan Faktor yang
Mempengaruhinya
Bagi Indonesia sendiri, penegakan
hukum bukan hanya untuk mendorong
perbaikan politik dan pemulihan ekonomi.
Harus disadari bahwa penegakan
hukum justru merupakan ujung tombak
proses demokratisasi. Karena, melalui
penegakan hukum ini, Indonesia
dapat secara konsisten memberantas
korupsiyang sudah mengakar dengan
kuat di berbagai sektor serta menjalankan
aturan-aturan dalam bidang politik dan
ekonomi secara konsisten. Penegakan
hukumyang konsisten dan tegas juga
dapat mendorong percepatan pemulihan
ekonomi dan tatanan politik. Dalam bidang
pembentukan kebijakan, indikasi yang

Konsorsium Reformasi Hukum Nasional dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan. Menuju
Independensi Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Lembaga
Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 1999.
Susanti, Bivitri, dkk., “Menggugat Prioritas Legislasi DPR: Catatan PSHK untuk Masa Sidang DPR 2003-2004,”
Laporan Penelitian yang disampaikandalam Diskusi “Menggugat Prioritas Legislasi DPR,” Hotel Indonesia, Jakarta,
2 September 2003.
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menunjukkan gejala pembuatan aturan
secara instan tersebut dilihat dalam soal
perencanaan pembentukan kebijakan
hukum pemerintah yang cenderung
stagnan. Pada masa pemerintahan
Abdurrahman Wahid, dibentuk Komisi
Hukum
Nasional
yang
bertugas
memberikan nasihat kepada presiden
dalam bidang hukum. Namun,dalam
pemerintahan yang berikutnya, Komisi
Hukum Nasional dapat dikatakan
tidak memiliki banyak andil dalam
pembentukan kebijakan pemerintah
di bidang hukum. Pada saat ini, arah
kebijakan hukum dituangkan bersama
dengan arah kebijakan pembangunan
sektor-sektor lainnya dalam Program
Pembangunan Nasional (Propenas) yang
dibuat dalam bentuk undang-undang
oleh DPR dan pemerintah (UndangUndang Nomor 25 Tahun 2000). Di dalam
Propenas, yang menggantikan Rencana
Pembangunan Lima Tahun (Repelita) itu,
disusun arah kebijakan pembangunan di
bidang hukum. Propenas tidak hanya
memuat arah perbaikan institusi, tetapi
juga serangkaian pembentukan undangundang, yang kemudian diturunkan
dalam bentuk Program Legislasi Nasional
(Prolegnas). Prolegnas memuat semua
legislasi yang akan dihasilkan dalam
jangka waktu lima tahun. Pembagian
yang ada dalam Prolegnas dilakukan
secara sektoral, yaitu bidang hukum,
politik, ekonomi, sosial budaya, agama,
pendidikan,
pembangunan
daerah,
sumber daya alam dan pertahanan
keamanan. Pusat Studi Hukum dan
Kebijakan Indonesia (PSHK) dalam
studinya tentang Prolegnas pada masa
sidang DPR 2003-2004 menyimpulkan
setidaknya dua hal sebagai berikut.
Pertama, proses penyusunan legislasi
di Indonesia bukanlah dalam kerangka
“mengarahkan” kebijakan di bidang
hukum tetapi justru “diarahkan” oleh
15
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berbagai faktor eksternal. Kedua,
sampai titik tertentu proses penyusunan
prioritas legislasi menjadi sarana untuk
“memagari” perubahan politik dan hukum
yang dikehendaki. Proses ini menjadi alat
pembenaran (justifikasi) semata dalam
meredam agenda perubahan struktural
sambil mempertahankan status quo.
Salah satu faktor eksternal yang turut
mengarahkan pembentukan kebijakan
hukum di negeri ini di antaranya dalam
bentuk ideologi asing. Paham neoliberal yang berkembang pesat sebagai
bagian dari kedigdayaan negara-negara
Barat telah memberikan pengaruh besar
terhadap berbagai kebijakan dalam
negeri di negara-negara dunia ketiga,
termasuk Indonesia. Neo-liberalisme
masuk ke dalam hukum dan kebijakan
melalui proses pembentukan maupun
penegakannya¹⁵. Proses pembentukan
dan penegakan hukum dan kebijakan
dapat dilihat sebagai arena pertarungan
antara kelompok yang memiliki akses dan
yangtidak. Masuknya neo-liberalisme
ke dalam hukum menjadi konsekuensi
darimerasuknya ideologi neo-liberal
dalam berbagai sendi kehidupanpandangan yang melihat bahwa negara
harus menjauh dari arus ekonomi dan
semua individu harus berkompetisi
dalam mekanisme pasar.

PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan uraian, dan pembahasan
dapat disimpulkan sebagai berikut. Terdapat
beberapa aspek yang memberikan pengaruh
terhadap birokrat dalam pembentukan
kebijakan, yaitu: adanya pengaruh tekanan
dari luar;adanya pengaruh kebijaksanaan
lama, adanya pengaruh sifat-sifat pribadi,
adanya pengaruh dari kelompok luar;
danadanya pengaruh keaadaan masa lampau.

Susanti, Bivitri. “Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang Neo-Liberal,”Makalah yang disampaikan dalam
diskusi di Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, 28 Februari 2003.

Peran Pemerintahan Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum……(Nizar Apriansyah)

Sedikitnya ada tiga alasan mengapa peran
pemerintah dalam pembentukan kebijakan
di bidang penegakan hukum diperlukan,
yaitu: pemerintah bertanggung jawab penuh
untuk mengelola wilayah dan rakyatnya
untuk mencapai tujuan dalam bernegara,
pemerintah juga berkepentingan langsung
untuk menciptakan situasi kondusif dalam
menjalankan pemerintahannya; dan terdapat
dua institusi penegakan hukum yang berada
di bawah lembaga eksekutif, yaitu kepolisian
dan kejaksaan, keduanya merupakan ujung
tombak penegakan hukum karena langsung
berhubungan denganmasyarakat.
Pengaruh dari luar tubuh birokrat
terkadang memberikan peran signifikan
sebagai alat kontrol atas birokrat berkaitan
dengan proses pembentukan kebijakan.
Namun, faktor eksternal dapat pula cenderung
berpengaruh negatifapabila kepentingan
kelompok/golongan/badan tertentu menjadi
landasan sipemberi pengaruh tersebut.
Saran
Konsentrasi peranan politik hukum
pemerintah dewasa ini sebaiknya lebih
diarahkan kepada pembangunan hukum
nasional yang berwawasan nusantara,
menumbuhkembangkan semangat kebang
saan (nasionalisme), mencegah timbulnya
konflik horizontal dan bahaya disintegrasi
bangsa
Pemerintah dalam membuat sebuah
kebijakan hendaklah melihat realita dalam
masyarakat sehingga kebijakan yang akan
ditetapkan dapat diterima oleh masyarakat
dan kebijakan tersebut dapat menjadi
solusi yang tepat bagi problematika dalam
masyarakat.
Segera menyempurnakan dan me
nyelesaikan matari-materi hukum agar arah
kebijakan hukum di Indonesia terdapat acuan
main yang jelas dan transparan yang dapat
dipahami oleh masyarakat dan berguna bagi
pimpinan untuk mengambil langkah-langkah
strategis di bidang hukum.
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Abstrak
Salah satu kewajiban negara sebagai amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
adalah “.......melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia….”.Strategi
pencegahan radikalisme yang berujung pada aksi teror senantiasa merujuk pada perkembangan
kegiatan tersebut dalam lingkup global baik di kawasan Asia, Afrika, dan Eropa serta di Amerika
serikat.Sasaran strategis terorisme adalah: merubah kebijakan pemerintah; menimbulkan konflik
horizontal/vertikal; menunjukkan kelemahan/mempermalukan pemerintah dan mendeligitimasi
pemerintah; memancing reaksi brutal pemerintah dan menarik simpati publik; dan menggunakan
media sebagai sarana propaganda/kampanye gratis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan
menganalisis strategi pencegahan radikalisme dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme.
Dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis melalui pengkajian
hukum doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana
teroris di Indonesia, maka hasilnya yang didapat adalah bahwa untuk melakukan pencegahan
terhadap paham radikalisme, bisa dilakukan dengan dua strategi yaitu hard approach dan soft
approach. Strategi yang dilakukan dengan memadukan antara penindakan dan pencegahan dan
dilakukan secara bersamaan dengan melakukan pendekatan “penegakan hukum proaktif” (proactive
law enforcement) tanpa mengenyampingkan prinsip “rule of law” dan “legaliy principle”. Dengan
pendekatan ini maka dapat dilakukan upaya pencegahan tindakan radikalisme yang mengarah pada
terorisme tanpa harus (menunggu) terjadinya suatu perbuatan dan akibatnya.
Kata Kunci: Strategi pencegahan, Radikalisme, Terorisme

Abstract
One of state responsibility as mandated the Constitution of the Republic of Indonesia, Year
1945 is "......protecting all Indonesia people and the entire homeland of Indonesia....". Radicalism
prevention strategy leads terror actions. The purpose of terrorism is: change government policy;
make conflict horizontally/vertically; reveal government weakness/make embarrassed and
illegitimate government; trigger government action, brutally and attract sympathy from public; and
media as means a propaganda/free campaign. The purpose of this research is to analysis strategy
of radicalism prevention in order to combat terrorism crime. It is normative juridical approach with
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analysis descriptive by doctrinal legal study of legislation related to terrorism crime in Indonesia. It
shows that prevention to radicalism can be done by two strategies namely hard approach and soft
approach. The strategy integrates between action and prevention and conducted, simultaneously by
a proactive law enforcement without put aside principle of rule of law and legality. It can be effective
to prevent terrorism in action.
Keywords: prevention strategy, radicalism, terrorism

PENDAHULUAN
Fenomena radikalisme dan terorisme
mencuat kembali pasca ledakan bom di jalan
MH.Thamrin, Jakarta Pusat pada hari kamis,
14 Januari 2016. Indonesia kembali diingatkan
akan bahaya terorisme. Radikalisme dan
terorisme bagaikan dua hal yang saling
beriringan, keduanya merupakan momok
yang menakutkan bagi sebagian besar umat
manusia khususnya di Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).¹ Menarik dan
menegangkan ketika kita berbicara tentang
terorisme, karena sebagaimana kita ketahui
bahwa terorisme merupakan tindak kejahatan
yang luar biasa (extraordinary crime) yang
tentu saja membutuhkan penanganan
yang luar biasa pula. Berdasarkan catatan
Kepolisian
Republik
Indonesia
pada
November 2015 lalu, terdapat 384 WNI yang
terkonfirmasi bergabung dengan TheIslamic
State of Iraq and al-Sham (ISIS) di Irak dan
Suriah. bahkanada 46 orang yang sudah
kembali ke Indonesia.²
Romli Atmasasmita³ mengatakan bah
wa sistem hukum pidana mengakui tiga
jenis karakter hukum pidana yaitu hukum
pidana umum (lege generali); hukum pidana
khusus (lex specialis); dan hukum pidana
administratif (lex specialis systematic). “lege
1
2
3

4
5
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generali” yang dikenal adalah KUHP dan
KUHAP, sedangkan “lex specialis” termasuk
UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,
UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang. Karakter khusus
lex specialis adalah memuat unsur-unsur
tindak pidana lain daripada lege generali, dan
ancaman pidana yang diperberat dengan
sanksi minimum khusus. Sedangkan lex
specialis systematic, hanya berlaku untuk
subyek hukum tertentu dan sanksi pidana
tertentu termasuk pidana kurungan.Dasar
hukum pemberlakuan hukum pidana di luar
KUHP adalah ketentuan Pasal 103 KUHP.⁴
Dalam Laporan Panel Tingkat Tinggi
Sekretariat Jenderal PBB tahun 2004
mengemukakan bahwa pada abad 21
terdapat 6 (enam) cluster ancaman terhadap
pendudukan dunia, yaitu ancaman terhadap
social-ekonomi; konflik antar negara; konflik
internal dalam negara; bahaya nuklir dan
senjata biologi; terorisme; dan kejahatan
transnasional.⁵
Terorisme
merupakan
serangan
terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang dijamin
oleh PBB, pelecehan terhadap hak asasi
manusia, intoleransi terhadap perbedaan di
antara penduduk dan bangsa-bangsa, serta
penyelesaian konflik dengan mengedepankan

Ahmad Jazuli,Menangkal Radikalisme Melalui Revisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme dalam http://
rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=189, (diakses 6 Maret 2016, pukul 09.15 WIB).
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160118_indonesia_wacana_revisi_uu_terorisme, (diakses
11 Februari 2016, pukul 10.31 WIB).
Romli Atmasasmita, Analisis Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme: Pergeseran Pendekatan Reaktif Kepada Pendekatan Proaktif, makalah disampaikan pada Seminar
tentang Pemberdayaan Lembaga Negara dalam Penanganan Terorisme di Indonesia, Sekolah Tinggi Hukum Militer
“AHM-PTHM”, Jakarta, 8 Maret 2016.
ibid.hal. 2.
ibid.
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kekerasan dan perang. Dengan demikian
terorisme dapat tumbuh subur terutama di
dalam lingkungan yang tidak nyaman, akibat
kemiskinan, perbedaan politik, fanatisme
keagamaan yang tinggi, ketidakadilan dalam
penyelesaian konflik, serta kelemahan negara
dalam memelihara hukum dan ketertiban dan
kesejahteraan rakyat.
Menurut Romli Atmasasmita,⁶ ada 3 (tiga)
pertimbangan mendasar dalam menghadapi
ancaman terorisme, yaitu :pertama, ancaman
masa kini tidak mengenal batas wilayah negara
(borderless state), berhubungan satu sama
lain, yang harus dihadapi baik pada tingkat
global, regional, dan nasional. Kedua, tidak
ada satu pun negara, betapa kuatnya, dapat
sendiri bertahan terhadap ancaman tersebut,
dan ketiga, tidak dapat diprediksi dan diyakini
bahwa setiap negara akan selalu mampu
atau bertekad untuk memenuhi tanggung
jawabnya dalam melindungi rakyatnya tanpa
bersentuhan dengan negara tetangganya.
Hal inilah yang menjadi pertanyaan besar
mengapa terorisme tidak bisa pergi dari NKRI,
atau adakah yang salah dalam memahami
tujuan kehidupan sehingga memunculkan
radikalisme yang berujung pada aksi teror.
Menurut Hamdi Muluk (Guru Besar Psikologi
Universitas Indonesia), proses radikalisasi
setiap tahunnya mengalami kenaikan antara
2-3 persen. Masalah radikalisme dan terorisme
tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial,
politik, ekonomi dan budaya di mana ideologi
terorisme itu tumbuh dan berkembang.
Menurutnya terorisme merupakan hasil dari
proses radikalisasi mulai dari level individu
hingga kelompok. Pada kelompok teroris

6
7
8
9
10

yang mengatasnamakan agama, proses
tersebut meliputi praradikalisasi (interaksi
antara predisposisi individu dan lingkungan),
identifikasi diri, komitmen dan indoktrinasi,
dan ideologisasi jihad.⁷ Teror atau terorisme
selalu identik dengan kekerasan. Ada banyak
pengertian tentang terorisme seperti terorisme
adalah puncak aksi kekerasan, terorism is
the apex of violence. Menurut Prof. M. Cherif
Bassiouni, ahli Hukum Pidana Internasional,
bahwa tidak mudah untuk mengadakan suatu
pengertian yang identik yang dapat diterima
secara universal sehingga sulit mengadakan
pengawasan atas makna terorisme tersebut.
Oleh karena itu menurut Prof. Brian Jenkins,
Phd., terorisme merupakan pandangan
yang subjektif.⁸ Muladi memberi catatan
bahwa
hakekat
perbuatan
terorisme
mengandung perbuatan kekerasan atau
ancaman kekerasan yang berkarakter politik.
Bentuk perbuatan bisa berupa perompakan,
pembajakan maupun penyanderaan. Pelaku
dapat merupakan individu, kelompok, atau
negara.Sedangkan hasil yang diharapkan
adalah munculnya rasa takut, pemerasan,
perubahan radikal politik, tuntutan hak
asasi manusia, dan kebebasan dasar untuk
pihak yang tidak bersalah serta kepuasan
tuntutan politik lain⁹ dan dimaksudkan
untuk: a. mengintimidasi penduduk sipil. b.
mempengaruhi kebijakan pemerintah. c.
mempengaruhi penyelenggaraan negara
dengan cara penculikan atau pembunuhan.¹⁰
Disepakati oleh kebanyakan ahli bahwa
tindakan yang tergolong kedalam tindakan
terorisme adalah tindakan-tindakan yang
memiliki elemen: kekerasan, tujuan politik,

ibid. hal. 3.
http://www.antaranews.com/berita/543184/akademisi-pencegahan-radikalisme-harus-lebih-keras,
(diakses 03 Februari 2016, pukul 07.45 wib).
Indriyanto Seno Adji, Terorisme, Perpu No.1 tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana dalam Terorisme: Tragedi
Umat Manusia (Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001), hal. 35.
Muladi, Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi, Jurnal Kriminologi Indonesia
FISIP UI, vol 2 no III (Desember 2002): 1.
https://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_terorisme, (diakses 11 Februari 2016, 11.02 WIB).
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dan teror /intended audience.¹¹ Sedangkan
Anton Tabah menyatakan bahwa teror
adalah kata sifat yang menggambarkan
rasa takut luar biasa.Tak ada lagi jaminan
keamanan (security), tak ada lagi jaminan
keselamatan (safety), tak ada lagi jaminan
hukum (legality).¹² Menurut
fatwa MUI,
terorisme hukumnya haram dilakukan
oleh siapapun dan dengan tujuan apapun.
Dalam fatwa MUI juga dijelaskan perbedaan
secara nyata antara terorisme dengan jihad.
Jihad sifatnya untuk melakukan perbaikan
(ishlah) sekalipun dengan cara peperangan,
tujuannya menegakkan agama Allah dan/
atau membela hak-hak pihak yang terzalimi,
serta dilakukan dengan mengikuti aturan
yang ditentukan oleh syari’at dengan
sasaran musuh yang sudah jelas.¹³ Dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme
diartikan: 1). paham atau aliran yang radikal
dalam politik; 2). paham atau aliran yang
menginginkan perubahan atau pembaharuan
sosial dan politik dengan cara kekerasan
atau drastis; 3). sikap ekstrem dalam aliran
politik.¹⁴ Jadi radikalisme adalah suatu
paham yang dibuat-buat oleh sekelompok
orang yang menginginkan perubahan atau
pembaharuan sosial dan politik secara drastis
dengan menggunakan cara-cara kekerasan.
Dalam konteks keagamaan radikalisme
dapat diartikan sebagai paham keagamaan
yang mengacu pada fondasi agama yang
sangat
mendasar
dengan
fanatisme
keagamaan yang sangat tinggi, sehingga
tidak jarang penganut dari paham/aliran
tersebut menggunakan kekerasan kepada

11

12
13
14
15
16
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orang yang berbeda paham/aliran untuk
mengaktualisasikan paham keagamaan yang
dianut dan dipercayainya untuk diterima
secara paksa.¹⁵ Terorisme tidak berkaitan
dengan pemeluk agama tertentu karena
dilakukan tidak berdasarkan ajaran agama,
karena terorisme itu musuh keamanan dan
perdamaian, musuh semua manusia, maka
pemberantasan tindak pidana
terorisme
harus dilakukan secara komprehensif. Dalam
pengertian lebih luas, radikal mengacu pada
hal-hal mendasar, pokok, dan esensial.¹⁶Jadi
paham apapun atau aliran manapun yang
menginginkan perubahan atau pembaharuan
sosial dan politik dengan cara kekerasan
atau drastis bisa disebut radikal. Tinggal
bagaimana mereka menindaklanjutkannya,
apakah dengan bentuk kekerasan atau
kedamaian.
Melihat pada fenomena tersebut di
atas maka timbul pertanyaan tentang
bagaimanakah strategi pencegahan radikalisme dalam rangka pemberantasan tindak
pidana terorisme.

PEMBAHASAN
Radikalisme adalah suatu pandangan
politik atau sosial atau bersifat keagamaan
yang bersifat ekstrim yang tidak sejalan atau
bertentangan dengan pandangan politik,
sosial dan ajaran agama yang diakui dalam
NKRI yang dapat menimbulkan konflik
sosial, politik, dan antar umat beragama
atau dalam satu agama yang sama sehingga
mengakibatkan keresahan, ketenteraman

Mohammad Mova Al’Afghani, “Kampanye Melawan Terorisme Telah Merusak Tatanan Hukum” http://www.theceli.
com, 6 Agustus 2003.lihat juga http://www.academia.edu/387174/Kampanye_Melawan_Terorisme_Telah_Merusak_
Tatanan_Hukum, (diakses 11 Februari 2016, pukul 13.41 WIB).
Anton Tabah, Menangani Kasus-kasus Bom Di Indonesia (Jakarta: Cyntia Press, 2005). hlm.vii.
http://www.hidayatullah.com/artikel/ghazwul-fikr/read/2015/09/01/77263/beda-radikal-dan-radikalisme-1.html,
(diakses 11 Februari 2016, pukul 11.21 WIB).
http://kbbi.web.id/radikalisme (diakses 11 Februari 2016, pukul 11.16 WIB).
https://id.wikipedia.org/wiki/Radikalisme, (diakses 11 Februari 2016, pikul 11.18 WIB).
http://www.hidayatullah.com/artikel/ghazwul-fikr/read/2015/09/01/77263/beda-radikal-dan-radikalisme-1.html,
(diakses 11 Februari 2016, pukul 11.21 WIB).
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dan atau mengganggu ketertiban dalam
kehidupan masyarakat.¹⁷
Ideologi dan mindset gerakan radikalisme
apalagi yang mengatasnamakan agama
telah menimbulkan bencana kemanusiaan
yang mengerikan seperti yang saat ini
didemontrasikan di Irak dan Suriah serta telah
menimbulkan malapetaka di berbagai negara,
dan Indonesia sendiri telah menderita akibat
aksi-aksi terorisme sejak tahun 1999 sampai
dengan sekarang ini.
Operasional fisik yang dilakukan oleh
Indonesia dianggap telah mencapai hasil yang
cukup membanggakan dan dunia internasional
telah memberikan apresiasi yang tinggi atas
keberhasilan tersebut sehingga Indonesia
telah dijadikan model dalam strategi Counter
Terorisme International.¹⁸
Akan tetapi keberhasilan tersebut
ternyata belum mampu menghentikan gerakan
radikalisme transnasional ini.Kelompok radikal
masih terus melakukan perekrutan militan
baru seperti yang dilakukan oleh kelompok
Santoso, ISIS, dan sebagainya.
Sampai saat ini belum ada satu konvensi
internasional yang bersifat komprehensif (a
comprehensive convention) tentang definisi
terorisme.Hal ini terbentur pada argumentasi
bahwa setiap definisi harus memasukkan
penggunaan angkatan bersenjata oleh negara
terhadap penduduk sipil, dan argumentasi
bahwa penduduk yang berada di bawah
okupasi asing memiliki hak untuk melakukan
perlawanan.¹⁹
Dalam pandangan Romli Atmasasmita,²⁰
bahwa
terorisme
adalah
kejahatan
menurut hukum internasional (crime under
17
18
19
20
21
22

international law), sehingga setiap negara
harus memiliki pandangan yang sama dalam
menangani kejahatan terorisme ini dengan
tidak melupakan prinsip kedaulatan negara
masing-masing dan sistem hukum yang
berlaku di negara-negara tersebut.
Adapun faktor penyebab radikalismeterorisme antara lain: 1) adanya marginalisasi
di bidang sosial-politik dan ekonomi yang
menimbulkan
ketidakpuasan
kemudian
bermuara pada “rasa diperlakukan tidak
adil”; 2) dominasi negara barat/maju; 3)
adanya radikalisme keagamaan dengan
mengekploitasi rasa ketidakadilan tersebut.²¹
Menurut Syaikh Dr. Najih Ibrahim
dan Syaikh Ali Hasan Al-Halaby, ada dua
faktor utama mengapa paham radikalisme
keagamaan lebih mengemuka, yaitu:
1.

Paham takfiri (pengkafiran). paham
ini mengkafirkan orang lain termasuk
sesama muslim. Menurut kedua ulama
tersebut pelabelan seseorang sebagai
kafir hanya dapat dilakukan atas
kesepakatan mayoritas ulama (jumhur
ulama) dan tidak bisa dilakukan oleh
sekelompok orang saja.

2.

Paham ekstrim terhadap jihad. Jihad
diartikan sebagai perang semata dan
boleh melakukan teror (irhab), sehingga
dibolehkan untuk membunuh termasuk
anak-anak dan perempuan yang justru
dilarang keras dalam Islam.

3.

Kesalahan pemahaman terhadap doktrin
agama dan juga kesalahan/kegagalan
memahami realitas global seperti
modernisasi, globalisasi, demokratisasi,
serta realitas politik global yang terjadi di
negara-negara muslim.²²

Rancangan UU atas Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
pasal 1 ayat (4).
Ansyaad Mbai, Urgensi Penguatan Undang-Undang Terorisme, makalah disampaikan pada Seminar tentang
Pemberdayaan Lembaga Negara dalam Penanganan Terorisme di Indonesia, Sekolah Tinggi Hukum Militer “AHMPTHM”, Jakarta, 8 Maret 2016, hal. 5.
Romli Atmasasmita, op.cit., hal.3.
ibid, hal. 4.
Ansyaad Mbai, op.cit., hal. 6.
Ansyaad Mbai, op.cit., hal. 7.
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Indonesia sebagai negara yang rawan
akan tindakan radikalisme telah mengatur
tentang hal tersebut dalam UUD 1945, UU
Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, KUHAP,
dan telah diakomodasi dalam UU Nomor 15
tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme dengan 3 (tiga) paradigma
(triangle paradigm) yang digunakan yaitu
keseimbangan
kepentingan
negara,
kepentingan pelaku, dan kepentingan
korban.²³
Secara umum sasaran strategis teroris
me adalah: merubah kebijakan pemerintah;
menimbulkan konflik horizontal/vertikal; me
nunjukkan kelemahan/mempermalukan pe
merintah dan mendeligitimasi pemerintah;
memancing reaksi brutal pemerintah dan
menarik simpati publik; dan menggunakan
media sebagai sarana propaganda/kampanye
gratis.²⁴
Strategi Pencegahan Radikalisme
Strategi pencegahan radikalisme yang
berujung pada aksi teror senantiasa merujuk
pada perkembangan kegiatan tersebut dalam
lingkup global baik di kawasan asia, afrika,
dan eropa serta di Amerika serikat. Perubahan
yang berkembang dengan cepat seyogyanya
tidak dilihat dari aspek hukum saja tetapi juga
dari aspek politik dan security (keamanan).
Perang terhadap teror (war on teror) tidak
hanya mengandalkan pendekatan “hukum
pidana konvensional” yang didasarkan
pada prinsip “mens rea” dan “actus reus”;
suatu perbuatan jahat harus terbukti dari
selain niatnya juga tindakan dan akibatnya,
sehingga ketika berhadapan dengan aksi
teror maka harus ada pergeseran paradigma
pendekatan dalam hal penegakan hukumnya
yang tadinya bersifat reaktif (reactive law

23
24
25
26

202

enforcement) artinya penegakan hukum dapat
dilakukan setelah adanya perbuatan yang
berakibat bagi korban dan masyarakat. Hal
ini tentu saja akan menyulitkan bagi negara
dalam melakukan perlindungan terhadap
warga negaranya dari aksi terorisme.²⁵
Untuk itu diperlukan upaya dan strategi
yang
berorientasi
pada
pencegahan
dengan pendekatan proaktif (proactive law
enforcement). Dengan pendekatan ini maka
dapat dilakukan upaya pencegahan tindakan
radikalisme yang mengarah pada terorisme
tanpa harus (menunggu) terjadinya suatu
perbuatan dan akibatnya.Dengan demikian
meminimalisir akibat dari korban yang tidak
bersalah (innocent victim) dan memungkinkan
langkah hukum intervensi terhadap hal-ihwal
yang berkaitan dengan radikalisme-terorisme.
Untuk melakukan upaya pencegahan
radikalisme-terorisme maka sarana hukum
yang digunakan adalah sarana hukum pidana
baik materiil maupun hukum pidana formil.
Sarana hukum pidana materiil mengacu pada
Ketentuan Bab III dan Bab IV UU Nomor 15
tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme, sedangkan sarana hukum
pidana formil mengacu pada KUHAP dan
Bab II dan Bab V UU Nomor 15 tahun 2003
tersebut.
Mengutip pandangan A.M. Hendro Priyono (mantan ketua Badan Intelijen Negara)²⁶
untuk melakukan pencegahan terhadap paham radikalisme, maka bisa dilakukan dengan dua cara yaitu hard approach dan soft
approach. Pencegahan adalah tindakan
preventif bukan defensive dan berbeda de
ngan penindakan.Pencegahan dilakukan dari
dalam dengan strategi berupa pembinaan
terhadap masyarakat (untuk mengantisipasi
potensi radikalisme) dan penggalangan ter-

ibid, hal. 5.
Ansyaad Mbai, op.cit., hal. 3
Romli Atmasasmita, op.cit., hal. 5.
disampaikan pada seminar tentang Pemberdayaan Lembaga Negara dalam Penanganan Terorisme di Indonesia,
STHM “AHM-PTHM”, Jakarta, 8 Maret 2016.
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hadap napi teroris dan mantan napi teroris.
Artinya bagi napi teroris/mantan napi teroris
dilakukan upaya deradikalisasi baik secara
sosial maupun individual.
Pada awalnya ada dua payung hukum
yang dapat digunakan untuk meredam gejolak
radikalisme yang mengarah pada aksi teror
yaitu: Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003
tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme menjadi Undang-Undang dan
Undang-undang Nomor 9 tahun 2013 tentang
Pemberantasan dan Pencegahan Tindak
Pidana Pendanaan Terorisme. Salah satu
alasan yang sangat fundamental sebagai
mana tercantum dalam pembukaanUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia
1945 bahwa salah satu tujuan Indonesia
adalah “.......melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial....” Ini berarti bahwa
keterlibatan Indonesia di dalam memerangi
segala sesuatu yang bertentangan dengan
tujuan di atas adalah mutlak untuk dilakukan.
Terlebih apabila hal tersebut menjadi ancaman
yang serius bagi rakyat Indonesia beserta
kedaulatan negara ini.²⁷ Berdasarkan Undangundang Pemberantasan Teroris dikatakan
bahwa terorisme merupakan kejahatan
lintas negara (transnasional), terorganisasi
(organised crime), dan mempunyai jaringan
luas sehingga mengancam perdamaian dan
keamanan nasional maupun internasional.
Penanganan terorisme sebagai bentuk
kejahatan luar biasa (extraordinary crimes)
menuntut usaha yang yang ektra keras
27
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(extraordinary efforts). Setiap instansi terkait
baik pemerintah maupun swasta harus dapat
fokus dalam peranannya masing-masing
dalam menangani terorisme serta adanya
peningkatan kerjasama yang lebih intens dari
seluruh komponen bangsa.²⁸
Namun
dalam
implementasinya,
undang-undang ini belum mampu meredam
paham radikalisme yang mengarah pada aksi
terorisme selama ini karena pendekatan yang
digunakan oleh aparat penegak hukum masih
terbatas pada bagaimana mengejar pelaku
(follow the suspect) sehingga dapat dijatuhi
hukuman sesuai peraturan perundangundangan. Dengan pendekatan follow
the supect tidak membuat perbuatan atau
kegiatan teror ini berhenti, karena jaringan
yang begitu luas (global) dan tersembunyi
membuat eksistensi mereka terjaga dan juga
tidak efektif untuk mencegah dan menindak
para pelaku yang terlibat dalam kegiatan
terorisme. Mereka tidak hanya menyediakan
para pelaku yang siap secara sukarela
meledakkan diri, namun juga donatur yang
menyediakan dana sebagai pembiayaan
pembelian
bahan
peledak,
senjata,
penyewaan markas atau persembunyian dan
biaya operasional lainnya.²⁹
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 ini
menjadi salah satu upaya negara melindungi
warga negara dan kedaulatannya dari
tindakan terorisme, dengan cara mencegah
pendanaan terorisme itu sendiri, khususnya
yang melalui penyedia jasa keuangan seperti
bank, lembaga pembiayaan, perusahaan
asuransi, perusahaan pialang, dana pensiun
lembaga keuangan, dll. Upaya Indonesia
untuk
mengkriminalisasi
pendanaan
terorisme ini juga dilandasi atas diratifikasinya
International Convention for the Suppression

http://www.kompasiana.com/ryanepsakti/kriminalisasi-tindak-pidana-pendanaan-terorisme-di-indonesia-undangundang-nomor-9-tahun-2013_552928fdf17e6181448b4572, (diakses 11 Februari 2016, pukul 10.49 WIB)
Tim Pengkajian, Disain Pengkajian Tentang Pembinaan Narapidana Teroris dalam Upaya Deradikalisasi di Lapas,
(Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM,
Kementerian Hukum dan HAM RI, 2016), hal. 6.
Ahmad Jazuli, op.cit., hal. 3..
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of the Financing of Terorism 1999 (disahkan
menjadi Undang-undang Nomor 6 tahun 2006
tentang ratifikasi International Convention for
the Suppression of the Financing of Terorism
1999 ), sehingga Indonesia berkewajiban
untuk memasukkan dan mensinkronisasi
elemen di dalam konvensi tersebut pada
hukum positif yang terkait. Sebelum undangundang ini dibentuk, Indonesia sudah sejak
jauh hari mengaturnya dengan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2003 tentang
Pemberantasan Terorisme, (LNRI Tahun
2003 Nomor 45, Tambahan LNRI Nomor
4284), namun dianggap belum cukup untuk
mencegah aliran pendanaan kegiatan
terorisme tersebut. Pendekatan dalam
undang-undang ini adalah mengejar aliran
dana (follow the money) dengan maksud agar
kegiatan terorisme ini tidak dapat menjalankan
rencana-rencananya untuk melakukan teror.
Pergeseran pendekatan untuk memberantas
tindak pidana terorisme ini dikarenakan telah
terjadi banyak fenomena yang ditemukan
saat dilakukannya penyelidikan terorisme itu
sendiri, salah satunya adalah sumber-sumber
dana yang sangat besar datang dari akun
rekening yang tidak dikenal atau dikirimkan
oleh pihak-pihak yang diduga menjadi
penyandang dana utama teroris tersebut.³⁰
Jika memperhatikan pada UU Nomor 15
tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme, maka pendekatan strategi
yang dilakukan dianggap kurang tepat karena
terbatas pada pelaku (follow the suspect) yang
melakukan tindak pidana teroris, hal ini dapat
terlihat pada pasal 6 dan pasal 7 undangundang tersebut (tindak pidana materiil).
Sedangkan jika dikaitkan dengan UU Nomor 9
tahun 2013, maka terjadi pergeseran strategi
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pendekatan yang dilakukan yaitu menyasar
pada aliran pendanaan/sumber dana
terorisme (follow the money). Pendekatan
inilah yang sejalan dengan strategi penegakan
hukum proaktif sehingga kemungkinan untuk
melakukan tindakan pencegahan (preventif)
dapat diupayakan lebih dini.
Ada 3 mekanisme pelaku terorisme
untuk mendapatkan dana, yaitu: melalui
urunan (patungan) antar anggota, mendapatkan dana melalui pengumpulan infak atau
sedekah. Cara ini termasuk juga pengumpulan dana yang didapatkan dari sejumlah
yayasan yang dikirimkan secara langsung
oleh pihak-pihak yang mendanai aksi teror
tersebut, melalui tindakan-tindakan yang illegal (perdagangan narkotika, penyelundupan senjata untuk aksi teror).³¹ Dalam Pasal
4 UU ini disebutkan bahwa “.....setiap orang
yang sengaja menyediakan, mengumpulkan,
memberikan, atau meminjamkan dana, baik
langsung maupun tidak langsung, dengan
maksud digunakan seluruhnya atau sebagian
untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris...” artinya secara
hukum pidana, unsur kesengajaan ini menjadi salah satu hal penting yang dapat menjerat
seseorang sebagai terduga teroris.³²
Merujuk pada hukum pidana materiil
dalam UU Nomor 15 tahun 2003 diatas,
seharusnya tidak ada hambatan di lapangan
untuk mengusut dan membongkar gerakan
organisasi terorisme internasional di dalam
wilayah territorial NKRI, sebagaimana diatur
dalam Pasal 16 dan Pasal 43 UU tersebut.
Keberhasilan POLRI sejak diberlakukannya
UU Nomor 15 tahun 2003 sampai saat
ini membuktikan bahwa landasan hukum
pemberantasan tindak pidana terorisme

Ryan Eka Permana Sakti, http://www.kompasiana.com/ryanepsakti/kriminalisasi-tindak-pidana-pendanaanterorisme-di-indonesia-undang-undang-nomor-9-tahun-2013_552928fdf17e6181448b4572, diakses 11 Februari
2016, pukul 10.50 WIB.
http://www.antaranews.com/berita/543076/ppatk-sebut-teroris-kumpulkan-dana-dengan-tiga-cara?utm_
source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news, 030216. 7.49.
Ahmad Jazuli, op.cit., hal. 5
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memadai. Namun dalam strategi pencegahan
terorisme sebagaimana diakui dalam Principle
and Guideline Concerning Human Rights
and Terorism, dan diperluas oleh Special
Rapporteur on Terorism and Human Rights
pada sub-komisi Promosi dan Proteksi HAM
PBB telah terjadi ketimpangan kebijakan dan
strategi menghadapi terorisme internasional.
Ketimpangan tersebut adalah, bahwa
pengalaman penegakan hukum selama ini
strategi pemberantasan lebih berhasil secara
signifikan daripada strategi pencegahan.³³
Untuk itu strategi yang harus dilakukan
harus memadukan antara strategi penindakan
dan pencegahan dan dilakukan secara
bersamaan dengan melakukan pendekatan
“penegakan hukum proaktif” (proactive law
enforcement)
tanpa
mengeyampingkan
prinsip “rule of law” dan “legaliy principle”.
Pemberantasan tindak pidana terorisme
di Indonesia merupakan kebijakan dan
langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang
dilandaskan kepada kehati-hatian dan bersifat
jangka panjang karena: Pertama, masyarakat
Indonesia adalah masyarakat multi-etnik
dengan beragam dan mendiami ratusan
ribu pulau-pulau yang tersebar di seluruh
wilayah nusantara serta ada yang letaknya
berbatasan dengan negara lain. Kedua,
dengan karakteristik masyarakat Indonesia
tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia
berkewajiban memelihara dan meningkatkan
kewaspadaan menghadapi segala bentuk
kegiatan yang merupakan tindak pidana
terorisme yang bersifat internasional.Dan
Ketiga, konflik-konflik yang terjadi akhir-akhir
ini sangat merugikan kehidupan berbangsa
dan bernegara serta merupakan kemunduran
peradaban dan dapat dijadikan tempat
yang subur berkembangnya tindak pidana
33
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terorisme yang bersifat internasional baik
yang dilakukan oleh warga negara Indonesia
maupun yang dilakukan oleh orang asing.³⁴
Terorisme yang bersifat internasional
merupakan kejahatan yang terorganisasi,
sehingga pemerintah dan bangsa Indonesia
wajib meningkatkan kewaspadaan dan
bekerja sama memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.Pemberantasan
tindak pidana terorisme di Indonesia tidak
semata-mata merupakan masalah hukum dan
penegakan hukum melainkan juga merupakan
masalah sosial, budaya, ekonomi yang
berkaitan erat dengan masalah ketahanan
bangsa sehingga kebijakan dan langkah
pencegahan dan pemberantasannyapun
ditujukan untuk memelihara keseimbangan
dalam kewajiban melindungi kedaulatan
negara, hak asasi korban dan saksi, serta
hak asasi tersangka/terdakwa.³⁵
Pemberantasan tindak pidana terorisme
dengan ketiga tujuan di atas menunjukkan
bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa
yang menjunjung tinggi peradaban ummat
manusia dan memiliki cita perdamaian dan
mendambakan kesejahteraan serta memiliki
komitmen yang kuat untuk tetap menjaga
keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdaulat di tengah-tengah
gelombang pasang surut perdamaian dan
keamanan dunia.³⁶
Bentuk lain dari strategi yang dilakukan
sebagaimana terdapat dalam rancangan
revisi
Undang-undang
Pemberantasan
Teroris yaitu: hukuman berupa pencabutan
paspor atau pencabutan kewarganegaraan
secara langsung bagi WNI yang mengikuti
pelatihan perang secara ilegal di luar negeri,
penambahan pasal baru berkaitan informasi
elektronik terkait adanya dugaan tindakan

Romli Atmasasmita, op.cit., hal.7-8.
Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme.
ibid.
ibid
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terorisme (sebagai bukti untuk melakukan
penangkapan), perdagangan senjata dengan
tujuan tindakan terorisme, penambahan
pasal tentang kewenangan ekstra teritorial
aparat penegak hukum untuk menangkap
terduga pelaku terror(terduga teroris/ warga
negara (asing) yang ada di sini, dan adanya
penambahan masa penahan bagi terduga
pelaku teror sebelum ditetapkan sebagai
tersangka menjadi 120 hariyang dibagi
menjadi dua termin.³⁷ Walaupun hal ini masih
menjadi perdebatan krusial di kalangan
anggota DPR RI.Upaya lain yang dilakukan
adalah dengan melakukan deradikalisasi,
dengan melibatkan 7 (tujuh) kementerian
dalam program deradikalisasi secara
holistik melalui sejumlah pendekatan, yakni
pendekatan agama, pendekatan psikologi,
pendekatan pendidikan, dan “vocational
training”. Kementerian yang dilibatkan
antara lain Kementerian Hukum dan HAM,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Kementerian Sosial, dan Kementerian
Agama.³⁸ Strategi pencegahan juga dapat
dilakukan berdasarkan kegiatan intelijen dan
hasil dari laporan intelijen yang seharusnya
dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti
di samping yang telah diatur dalam KUHAP
dan UU Nomor 15 tahun 2003.³⁹
Untuk pencegahan dan pemberantasan
terorisme
di
lingkup ASEAN,
telah
ditandatangani Asean Convention on
Counter Terorism pada tanggal 30 Januari
2007 di Cebu, Filipina. yang dikiuti oleh 10
(sepuluh) negara anggota ASEAN, yaitu
Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia,
laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura,
Thailand, dan Vietnam. Dalam konvensi
ini menggunakan pendekatan preventif,
37
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perlindungan hak tersangka/terdakwa, dan
pendekatan rehabilitasi dalam pencegahan
dan pemberantasan terorisme.⁴⁰
Sedangkan strategi pencegahan tindak
pidana terorisme secara internasional digagas
oleh Prevention terorism Branch-UNDOC
(2006) dengan mengemukakan bahwa prinsip
“lebih baik mencegah daripada menindak
dan menghukum” perlu dikembangkan dan
dilaksanakan oleh negara-negara dengan
mempercepat perubahan paradigm dari
“reactive law enforcement” kepada “pro-active
law enforcement”. ⁴¹
Untuk itu negara memiliki tanggung
jawab agar hak-hak sipil dan hak-hak
politik warganegara dapat terjamin dengan
menegakkan peraturan perundang-undangan,
antara lain sebagai berikut:
a.

Kewajiban negara untuk melindungi
manusia, bukan hanya menghukum
pelaku teror sebagaimana tercantum
dalam ICCPR;

b.

Kewajiban melindungi penduduk sipil;

c.

Kewajiban untuk mengkriminalisasi
tindakan terorisme tanpa melanggar hak
penduduk sipil; dan

d.

kewajiban untuk melakukan “intervensi
terhadap persiapan dan perencanaan
tindakan terorisme.⁴²

Berkaitan
dengan
pencegahan
tindaterorisme itu pula maka ada upaya
untuk melakukan revisi Undang-undang
Pemberantasan Teroris. Revisi Undangundang Pemberantasan Teroris adalah
langkah
preventif
untuk
melakukan
pencegahan dan penangkapan terhadap
terduga teroris, sekaligus untuk memperkuat
tugas aparat keamanan. Namun harus

http://www.antaranews.com/berita/542602/revisi-uu-antiterorisme-masih-digodok, diakses 03 Februari 2016, pukul
07.43 WIB).
Ahmad Jazuli, op.cit., hal. 5.
Romli Atmasasmita, op.cit., hal. 8
ibid., hal. 9.
ibid., hal. 11.
ibid.,
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diingat bahwa semangat revisi Undangundang Pemberantasan Teroris tetap
memperhatikan HAM, serta objektivitas dalam
hal penangannya sehingga tidak terkesan
sewenang-wenang, karena bisa saja sebuah
institusi menggunakannya untuk menangkap
orang yang tidak sepaham secara politik
lalu dicap teroris. Melalui pencegahan yang
dilakukan pihak berwajib tersebut, maka
pelaku terorisme tidak sampai menimbulkan
kerugian bagi negara atau jatuhnya korban
jiwa bagi warga sipil dan lainnya.Jadi, inilah
pentingnya pemerintah melakukan revisi
terhadap Undang-undang Pemberantasan
Teroris itu, sehingga pelaku radikalisme
tersebut dapat dieliminir dan semakin
berkurang.

Saran
Perlu dilakukan perubahan paradigma
dalam mencegah terjadinya tindak pidana
terorisme; adanya penguatan terhadap
Undang-Undang Terorisme; empowering/
fasilitasi ormas Islam moderat seperti NU,
Muhammadiyah, dan ormas lainnya dalam
meredam sikap radikal yang berlatar belakang
keagamaan.

PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat
disimpulkan bahwa pencegahan radikalisme
tidak hanya menjadi tanggung jawab
pemerintah semata tetapi juga tanggung
jawab bersama semua komponen. Strategi
pencegahan yang harus dilakukan hendaknya
menggunakan dua cara yaitu hard approach
berupa penindakan dan penegakan hukum
terhadap pelaku teroris sehingga dapat
dijatuhi hukum sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku dan soft approach
berupa pembinaan terhadap masyarakat
(untuk mengantisipasi potensi radikalisme)
dan penggalangan terhadap napi teroris dan
mantan napi teroris denganmelakukan upaya
deradikalisasi baik secara sosial maupun
individual serta mengawasi dan mengejar
aliran dana (follow the money)teroris.
Pendekatan inilah yang sejalan dengan
strategi penegakan hukum proaktif sehingga
kemungkinan untuk melakukan tindakan
pencegahan (preventif) dapat diupayakan
lebih dini.
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