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PENGANTAR

Jurnal HAM merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Badan
Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia. Terbitan ini merupakan elemen penting dalam penyebarluasan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan isu hak
asasi manusia, baik yang dilakukan oleh para peneliti di lingkungan Badan
Penelitian dan Pengembangan HAM maupun pihak-pihak yang terkait lainnya.
Pada volume 4 No.2 Edisi Desember 2012, Jurnal HAM menyajikan
enam tulisan, dengan masing-masing judul: (1) Evaluasi Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat. (2) Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Atas Keadilan
(Studi Tentang Akses Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi
Jawa Timur). (3) Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia Dan Pengembangan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Sekolah Menengah Atas. (4) Kajian Atas Kasus-kasus Pelanggaran Ham Tkw Di Luar Negeri
(Studi Kasus Di Provinsi Sumatera Utara Dan Disadur Dari Hasil Penelitian
Pusat Penelitian Hak-hak Kelompok Khusus Tahun 2010). (5) Perlindungan
Dan Pemenuhan Hak Anak (Balita) Atas Kesehatan Terhadap Bahaya Asap
Rokok. (6) Hak Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat Bagi Wartawan Melalui Media Massa.
Akhir kata, Dewan Redaksi menyampaikan selamat membaca, dengan
harapan agar tulisan yang disajikan bermanfaat bagi para pembuat kebijakan
serta pemangku kepentingan dan pemerhati di bidang hak asasi manusia.
Jakarta,

Desember 2012

Redaksi
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EVALUASI TERHADAP PERAN SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI
MASYARAKAT.
Oki Wahju Budijanto
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Sipil dan Politik
Badan Penelitian dan Pengembngan HAM
Abstract
The evaluation over the role of Civil Service Police Unit in terms
of human rights protection for people aims to determine the level of
understanding of members of municipal police regading the values of human
rights related to their duties, and the implementation of Article 8 of the
Governmental Regulation No. 6 Year 2010 on Civil Service Police Unit, as
well as the implementation of guidance and oversight functions of the Regional
Government over the municipal police. The result of evaluation carried out
is expected to be materials to enrich scientific literatures and the literature
on human rights field. Aside from that, it be used as a material in making
the formulation of policy recommendations related to the improvement of
municipal police duties in the field.
The evaluation was conducted from February to September 2011.
Location of this evaluation covers four provinces, namely Southeast Sulawesi
(Kendari), Lombok (Mataram City), South Kalimantan (Banjarmasin) and
East Java (Surabaya). The method used is qualitative and quantitative
approach. While data collection techniques used in this evaluation comprise
in-depth interviews, questionnaires, and tests, as well as documentary study
of secondary data. Furthermore, the data obtained in the tabulation were then
to be processed, and the conclusions drawn derives from some interpretations
of the findings in the field.
	 Tulisan ini merupakan intisari dari hasil evaluasi terhadap peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat.yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak
Sipil dan Politik, Balitbang HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Tahun 2011.
	 Peneliti Muda pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Sipil dan Politik, Balitbang HAM, Kementerian Hukum dan HAM
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The results of the evaluation of the municipal police who are in
Southeast Sulawesi, West Nusa Tenggara, South Kalimantan and East Java
overall have a lack understanding of human rights, so there have been many
people encountered violence committed by the officers in carrying out daily
tasks. Some numerous clashes often occurred in places such as the demolition,
is being done to Merchants Street Markets (PKL), the demonstrators, and
bums or beggars. Guidance and supervision to the municipal police conducted
so far is still considered not effective.
Based on the evaluation results, it can be concluded that, (1) the
understanding of the majority of members of municipal police is still
considerably lacking, (2) the implementation of the provisions of Article 8
of the Governmental Regulation No. 6 of 2010 on municipal police stating
”In performing its duties, the Civil Service Police must uphold legal norms,
religious norms, human rights and other social norms that live and thrive in
the community ”, but in reality many violence cases still occurred in various
forms, (3) the character building of municipal police officers tend to use a
military approach and coaching is very rarely done. Supervision for this is
still not going well. This is because the subject of political will as the main
responsible of regional heads. While suggestions may be submitted including
the need for cooperation between the Office of Justice and its PUSHAM in
each region, it is necessary to adopt the concept of Community Policing and
adapt to the characteristics and needs of the people of Indonesia, as well as
the need of commitment and seriousness of regional leaders in coaching and
supervising municipal police.
Keywords: municipal police, Protection of Human Rights, Community
Abstrak
Evaluasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Perlindungan
Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat bertujuan untuk mengetahui tingkat
pemahaman anggota Satpol PP terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang
berkaitan dengan tugasnya, dan implementasi ketentuan Pasal 8 Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
(perspektif HAM) dalam pelaksanaan tugas Satpol PP di lapangan, serta
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pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah
terhadap Satpol PP. Sedangkan manfaat dari dilaksanakan evaluasi ini
diharapkan dapat menjadi bahan bacaan guna memperkaya khasanah
keilmuan dan kepustakaan tentang HAM dan dapat digunakan sebagai bahan
rekomendasi dalam membuat rumusan kebijakan yang berkaitan dengan
penyempurnaan pelaksanaan tugas Satpol PP di lapangan.
Evaluasi ini dilakukan mulai dari bulan Februari sampai dengan
bulan September 2011. Lokasi dari evaluasi ini meliputi empat provinsi,
yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara (Kota Kendari), Nusa Tenggara Barat
(Kota Mataram), Kalimantan Selatan (Kota Banjarmasin), dan Jawa Timur
(Kota Surabaya). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan
kuantatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan pada evaluasi
ini yaitu terdiri dari wawancara mendalam (in-depth interview), pengisian
kuesioner, dan test, serta studi dokumen sebagai data sekunder. Selanjutnya
data yang diperoleh tersebut di tabulasi, diolah, dan ditarik kesimpulan dari
beberapa interpretasi dari hasil temuan di lapangan.
Hasil evaluasi pada Satpol PP yang berada di Provinsi Sulawesi
Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Jawa Timur yaitu
secara keseluruhan pemahaman petugas Satpol PP terhadap HAM masih
kurang, sehingga masih banyaknya ditemui kekerasan pada masyarakat
yang dilakukan para petugas dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Kasus
bentrokan yang sering terjadi di beberapa tempat tersebut yakni ketika sedang
dilakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL), para demonstran,
dan gelandangan atau pengemis. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan
terhadap Satpol PP selama ini juga masih dinilai belum efektif.
Berdasarkan hasil evaluasi maka dapat disimpulkan bahwa, (1)
pemahaman anggota Satpol PP sebagian besar masih dinilai kurang, (2)
implementasi ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Satpol PP yang menyatakan ” Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi
Pamong Praja wajib menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi
manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat”,
namun pada kenyataannya masih ditemukan tindakan kekerasan, (3)
pembinaan terhadap petugas Satpol PP cenderung menggunakan pendekatan
militer dan sangat jarang dilakukan pembinaan. Pengawasan selama ini masih
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belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan tergantung dari political
will kepala daerah sebagai penanggungjawab utama. Sedangkan saran yang
dapat disampaikan antara lain diperlukannya kerjasama antara Kanwil
Hukum dan HAM beserta PUSHAM di masing-masing daerah, perlu untuk
mengadopsi konsep Community Policing dan menyesuaikannya dengan
karakteristik dan kebutuhan masyarakat Indonesia, serta dibutuhkannya
komitmen dan keseriusan dari para pemimpin daerah dalam pembinaan dan
pengawasan Satpol PP.
Kata kunci : Satpol PP, Perlindungan HAM, Masyarakat
A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menegaskan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah merupakan tujuan bangsa. Salah satu
bentuk perlindungannya adalah menjamin keamanan, ketenteraman
dan ketertiban sesuai norma kehidupan bermasyarakat. Segenap
penyelenggaraan pemerintahan harus berorientasi pada pencapaian
tujuan tersebut. Demikian pula institusi, struktur dan aparatur
pemerintahan harus dibentuk dengan tugas, fungsi serta kultur yang
mendukung penyelenggaraan pemerintahan, khususnya menjamin
keamanan, ketenteraman, dan ketertiban sosial.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah telah mengubah sistem Pemerintahan Daerah yang semula
sentralistik menjadi desentralistik. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 menyatakan bahwa urusan Pemerintahan Pusat hanya sebatas
urusan politik, luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan
fiskal nasional, serta agama. Selain keenam urusan tersebut dilimpahkan
menjadi urusan Pemerintah Daerah termasuk salah satu diantaranya
adalah urusan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja adalah pedoman utama yang mengatur pelaksanaan tugas
Satuan Polisi Pamong Praja. Pasal 8 Huruf (a) Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan
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bahwa ”dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib
menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan
norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat”.
Dengan demikian, pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam
mewujudkan kondisi daerah yang aman, tenteram dan tertib haruslah
direalisasikan dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia.
Dalam pelaksanaan tugas sebagai pemelihara penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum, serta menegakkan peraturan daerah,
setiap anggota Satpol PP dituntut untuk memahami serta menjunjung
tinggi nilai-nilai HAM.
Namun, realitas menunjukkan bahwa dalam upaya untuk
mewujudkan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman umum, Satpol PP
dinilai justru telah melahirkan keresahan, penindasan serta pelanggaran
HAM. Satpol PP dinilai sangat minim dalam mengedepankan upaya
diskusi, negosiasi dan berkompromi dalam pelaksanaan tugas mereka.
Mereka juga dituding terlalu mengutamakan secara paksa yang tidak
sedikit mengarah pada perilaku kekerasan yang berlebihan. Kehadiran
mereka dianggap telah menyebabkan ketidaknyamanan di kalangan
masyarakat, terutama bagi kalangan masyarakat yang berasal dalam
kelompok marginal.
Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Satpol PP antara lain seperti
kasus di Surabaya, salah satu korban seorang anak kecil yang bernama
Siti Choiriyah yang tewas karena kena tumpahan bakso milik ibunya
yang diobrak abrik atau dikejar-kejar Satpol PP, pada saat penertiban
pedagang kaki lima. Kasus lainnya terjadi di Nusa Tenggara Timur dimana
bentrok antara Satpol PP dengan warga akibat masalah tanah kemudian
menyebabkan timbulnya korban jiwa. Di Sulawesi Tenggara, unjuk
rasa ratusan PKL yang menolak penggusuran tempat mereka berjualan
di pasar Sentral Wua-Wua, Pasar Sentral Kota dan Pasar Ondonohu
memicu terjadinya bentrokan antara pengunjuk rasa dan Satpol PP di
Balai kota Kendari. Di Sumatera Utara, Razia Satpol PP menimbulkan
korban, yakni tewasnya tiga pelajar yang baru berumur tujuh belas tahun
di Kota Balige. Ketiga korban (Chandra Siahaan, Ronny Sianipar dan
Denson Manurung) melompat ke jurang dengan kedalaman 35 m ketika
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dikejar-kejar oleh Satpol PP. Empat orang kawan mereka di SMK Negeri I
Balige juga mengalami luka-luka berat akibat melompat ke dalam jurang.
Di Kota Padang, penggusuran warung di jalan Ujung Gurun akhirnya
menyebabkan dua warga terluka dan sebuah warung nasi rusak.
Kemunculan wacana pembubaran Satpol PP memang merupakan
sesuatu yang wajar. Permasalahannya adalah, bila nanti Satpol PP
dibubarkan, siapakah yang nantinya akan menegakkan peraturan daerah
dan mengatasi kesemerawutan di kawasan perkotaan. Mengingat
banyaknya perda yang harus ditegakkan, pengalihan tugas Satpol PP
kepada Kepolisian tentu akan sangat membebani tugas Kepolisian.
Pengalihan tersebut juga tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah
yang menginginkan adanya kemandirian dari daerah. Kondisi inilah yang
menyebabkan upaya peningkatan pemahaman HAM bagi anggota Satpol
PP menjadi semakin penting untuk dilakukan
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan evaluasi
terhadap peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam perlindungan hak asasi
manusia bagi masyarakat.

B. TUJUAN PENULISAN
Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman
anggota Satpol PP terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang berkaitan
dengan tugasnya dan untuk mengetahui implementasi ketentuan Pasal 8
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja (perspektif HAM) dalam pelaksanaan tugas Satpol PP di lapangan
serta untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan
dari Pemerintah Daerah terhadap Satpol PP.
C. METODOLOGI
Evaluasi dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantatif.
Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan pada evaluasi ini
yaitu terdiri dari wawancara mendalam (in-depth interview), pengisian
kuesioner, dan test, serta studi dokumen sebagai data sekunder. Selanjutnya
data yang diperoleh tersebut di tabulasi, diolah, dan ditarik kesimpulan
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dari beberapa interpretasi dari hasil temuan di lapangan.
Evaluasi dilakukan tahun 2011 di empat provinsi yaitu :
Sulawesi Tenggara (Kota Kendari), Nusa Tenggara Barat (Kota
Mataram), Kalimantan Selatan (Kota Banjarmasin) dan Jawa Timur
(Kota Surabaya).
D. TINJAUAN PUSTAKA
1. Teori Peran
Mintzberg dalam Gaya Kepimpinan (Rustandi : 1985 ; h. 49),
mengemukakan berbagai macam peran pemimpin. Peran antara manusia
melahirkan tiga macam peran informatif. Selanjutnya peran informatif
melahirkan empat macam peran pembuat keputusan, berikut penjabaran
dari masing-masing peran pemimpin.
a.
Peran Antar Manusia atau Peranan Hubungan Antar Pribadi
(Interpersonal Role).
1) Peran sebagai tokoh (figurehead role), karena posisinya selaku
kepala dalam organisasi setiap pemimpin mempunyai kewajiban
untuk melakukan kegiatan yang bersifat seremonial atau dalam
persoalan yang timbul secara formal.
2) Peran sebagai pemimpin (leader role), dalam peranan ini manager
bertindak sebagai pemimpin. Karena jabatannya, pemimpin
bertanggungjawab atas segala sesuatu yang dikerjakan anak
buahnya.
3) Peran sebagai pejabat perantara/penghubung (liaison role), ialah
kegiatan pemimpin untuk melakukan hubungan selain hubungan
ke atas menurut jalur komando, juga melakukan peranan yang
berinteraksi dengan teman sejawat, staf, orang-orang lain yang
berada di luar organisasinya.
b. Peran Informatif atau Peran yang berhubungan dengan informasi
(Informational Role)
Mengalir dari peran hubungan antar manusia yang dimainkannya,
baik dengan anak buah maupun dengan jaringan kerja yang
dihadapinya, pemimpin dapat diibaratkan pusat syaraf organisasi.
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Mereka tidak perlu mengetahui segalanya, tetapi dia pasti lebih
mengerti dari setiap anggota stafnya. Hal ini dapat dipahami, karena
selaku orang yang memiliki wewenang formal, mereka memiliki
akses yang memudahkan untuk mengadakan hubungan baik dengan
anak buahnya, maupun dengan pihak ketiga. Peran informatif terbagi
atas tiga peran, yaitu :
1) Peran selaku pencatat (monitor role). Karena jaringan kontak
pribadinya demikian luas, pemimpin dapat mengumpulkan
informasi dari berbagai pihak. Informasi itu didapatkannya
secara langsung, termasuk yang berupa desas-desus, kabar angin
atau spekulasi. Informasi ini dapat berupa informasi lunak yang
berguna bagi kepentingan organisasi.
2) Peran selaku penyebar (disseminator role). Informasi yang
berhasil didapatkannya berdasarkan hubungan pribadinya,
boleh jadi ada yang perlu diketahui oleh anak buahnya.
Pemimpin dapat memberikan informasi yang diperlukan itu
secara langsung.
3) Peran selaku juru bicara (spokesman role). Peran selaku juru
bicara adalah kegiatan pemimpin untuk memberikan keterangan
tentang organisasinya kepada pihak luar.
a. Peran Pembuat Keputusan (decision making role)
Informasi tentu saja bukan akhir dari segala kegiatannya. Informasi
merupakan masukan dasar untuk membuat keputusan. Pemimpin
memainkan peran utama dalam proses pembuatan keputusan, karena
wewenang formalnya dan kedudukannya sebagai pusat syaraf
organisasi, hanya dialah yang bisa mengambil keputusan yang
bersifat strategis. Peran pembuat keputusan diperinci menjadi :
1)		Peran sebagai wiraswastawan (entrepreneur role). Pemimpin
bertanggungjawab untuk memajukan dan menyesuaikan
organisasinya dengan perkembangan lingkungan. Perannya
selaku pengumpul informasi, suatu ketika mungkin menemukan
gagasan-gagasan baru.
2)		Peran
sebagai
penghalau/penanggulangan
gangguan
(disturbande handler role). Tidak ada suatu organisasi yang
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selalu berjalan mulus. Suatu saat pasti akan mengalami
gangguan tertentu yang disebabkan perkembangan keadaan.
Gangguan itu bukan saja disebabkan keterbatasan pemimpin
untuk mengenali situasi, tetapi juga karena pemimpin yang
terbaikpun tidak mungkin meramalkan akibat dari seluruh
tindakannya.
3)		Peran sebagai pembagi sumber daya (resources allocator of
role), peran pemimpin selaku pembagi sumber daya adalah
tanggung jawab pemimpin dalam menentukan “siapa akan
dapat apa”, dalam organisasi yang dipimpinnya. Sumber daya
yang paling penting untuk diatur pembagiannya adalah waktu
yang dimiliki.
4)		Peran sebagai perunding (negotiator role), penelitian
membuktikan bahwa pemimpin menggunakan waktunya yang
tidak sedikit untuk mengadakan perjanjian demi perjanjian.
Penutupan perjanjian ini nampaknya telah merupakan tugasnya
yang rutin, yang mengalir dari kedudukannya sebagai pusat
syaraf organisasi dan kewenangan yang dimilikinya dalam
organisasi Dalam peran ini seorang manager untuk aktif
berpartisipasi dalam arena negosiasi.
1.

Teori Fungsi Hukum
Pada dasarnya, dalam sejarah perkembangan hukum di
Indonesia maka salah satu teori hukum yang banyak mengundang
atensi dari para pakar dan masyarakat adalah mengenai teori hukum
pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H., LL.M. Ada
beberapa argumentasi krusial mengapa teori hukum pembangunan
tersebut banyak mengundang atensi, yang apabila dijabarkan secara
global adalah sebagai berikut: Pertama, teori hukum pembangunan
sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia karena
diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur
masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolok ukur dimensi
teori hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh, dan berkembang
sesuai dengan kondisi Indonesia maka hakikatnya jikalau diterapkan
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dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat
Indonesia yang pluralistik. Kedua, secara dimensional maka teori
hukum pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup
(way of live) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas
Pancasila yang bersifat kekeluargaan. Terhadap norma, asas, lembaga
dan kaidah yang terdapat dalam teori hukum pembangunan tersebut
relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi structure (struktur),
culture (kultur) dan substance (substansi) sebagaimana dikatakan
oleh Lawrence W. Friedman. Ketiga, pada dasarnya teori hukum
pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai “sarana
pembaharuan masyarakat”(law as a tool social engeneering) dan
hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia
sebagai negara yang sedang berkembang.
2.

Perlindungan HAM
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi,
dan dilindungi. Konsepsi HAM yang pada awalnya menekankan pada
hubungan vertikal, terutama dipengaruhi oleh sejarah pelanggaran
HAM yang tertutama dilakukan oleh negara, baik terhadap hak sipil

		Lawrence W. Friedman, American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives, W.W. Norton & Company, New York, 1984, hlm. 1-8. dan pada Legal
Culture and Social Development, Stanford Law Review, New York, hlm. 1002-1010 serta dalam Law
in America: a Short History, Modern Library Chronicles Book, New York, 2002, hlm. 4-7 menentukan pengertian struktur adalah, “The structure of a system is its skeleton framework; it is the permanent
shape, the institutional body of the system, the though rigid nones that keep the process flowing within
bounds..”, kemudian substansi dirumuskan sebagai, “The substance is composed of substantive rules
and rules about how institutions should behave,” dan budaya hukum dirumuskan sebagai, “The legal
culture, system their beliefs, values, ideas and expectation. Legal culture refers, then, to those ports of general
culture customs, opinions ways of doing and thinking that bend social forces toward from the law and in
particular ways.”
		Pada dasarnya, fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (law as a tool of social
engeneering) relative masih sesuai dengan pembangunan hukum nasional saat ini, namun perlu
juga dilengkapi dengan pemberdayaan birokrasi (beureucratic engineering) yang mengedepankan
konsep panutan atau kepemimpinan, sehingga fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dapat
menciptakan harmonisasi antara elemen birokrasi dan masyarakat dalam satu wadah yang disebut “beureucratic and social engineering” (BSE). Lihat Romli Atmasasmita, Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional, Makalah disampaikan dalam “Seminar Pembangunan Hukum
Nasional VIII” di Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm. 7.
	 Terhadap eksistensi Hukum sebagai suatu system dapat diteliti lebih detail dan terperinci pada:
Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Penerbit: CV. Mandar Maju,
Bandung, 2003, hlm. 5 dstnya
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dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya.
Sebagai konsekuensinya, disamping karena sudah merupakan
tugas pemerintahan, kewajiban utama perlindungan dan pemajuan
HAM ada pada pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari rumusan-rumusan
dalam DUHAM, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
serta Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam kerangka pendekatan
berbasis hak asasi manusia (rights-based approach) dapat dilihat dalam
tiga bentuk :
a. Menghormati : merupakan kewajiban negara untuk tidak
turut campur mengatur warga negaranya ketika melaksanakan
hak-haknya. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk
tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat
pemenuhan dari seluruh hak asasi.
b. Melindungi : merupakan kewajiban negara agar bertindak
aktif bagi warga negaranya. Negara agar bertindak aktif untuk
memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya
dan negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan
mencegah pelanggaran semua hak asasi manusia oleh pihak
ketiga.
c. Memenuhi : merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara
untuk bertindak aktif agar hak-hak warga negaranya terpenuhi.
Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah
legislatif, administratif, hukum, anggaran, dan tindakan-tindakan
lain untuk merealisasikan secara penuh hak-hak asasi manusia.
Dari ketiga bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara
tersebut, masing-masing mengandung unsur kewajiban untuk
bertindak (obligation to conduct) yaitu mensyaratkan negara
melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan
pemenuhan suatu hak, dan kewajiban untuk berdampak (obligation
to result) yaitu mengharuskan negara untuk mencapai sasaran
	 Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Panduan Penelitian di Bidang HAM, Departemen Hukum dan HAM R.I., 2009.
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tertentu guna memenuhi standar substantif yang terukur.
Selain ketiga bentuk kewajiban utama tersebut dalam
pelaksanaan hak asasi manusia, negara pun memiliki kewajiban
untuk mengambil langkah-langkah (to take step), untuk menjamin
(to guarantee), untuk meyakini (to ensure), untuk mengakui
(to recognize), untuk berusaha (to undertake), dan untuk
meningkatkan/memajukan (to promote) hak asasi manusia.
E. ANALISIS
1. Pemahaman Anggota Satpol PP terhadap Nilai-Nilai
HAM
Hasil evaluasi pada Satpol PP yang berada di Provinsi Sulawesi
Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Jawa
Timur yaitu secara keseluruhan pemahaman petugas Satpol
PP terhadap HAM masih kurang, sehingga masih banyaknya
ditemui kekerasan pada masyarakat yang dilakukan para petugas
dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Kasus bentrokan
yang sering terjadi di beberapa tempat tersebut yakni ketika
sedang dilakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima
(PKL), para demonstran, dan gelandangan atau pengemis.
Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap Satpol
PP selama ini juga masih dinilai belum efektif.
2. Implementasi Ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
(perspektif HAM) Dalam Pelaksanaan Tugas Satpol PP
		Implementasi Pasal 8 PP Nomor 6 Tahun 2010 dalam tugas
Satpol PP di empat daerah yaitu antara lain di Provinsi
Sulawesi Tenggara petugas Satpol PP Kota Kendari dalam
menjalankan tugasnya sehari-hari masih sering melakukan
tindak kekerasan. Sebagian besar petugas Satpol PP di Kota
Kendari berpendidikan rendah dan status kepegawaiannya
masih honorer. Sehingga pengetahuan akan norma hukum
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dan HAM masih minim. Usaha preventif dan negosiasipun
jarang dilakukan, sehingga dalam menertibkan PKL dan para
demonstranpun selalu dilakukan dengan kekerasan. Selain
budaya masyarakat Kota Kendari yang ”berdarah panas” juga
dikarenakan gaji para petugas Satpol sangat minim. Sehingga
dalam melakukan tugasnya, petugas Satpol tidak optimal.
Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, petugas Satpol PP
Kota Mataram dalam mengimplementasikan tugasnya di lapangan
sudah cukup baik. Hal ini dimungkinkan karena para pejabat di
organisasi Satpol PP berasal dari Lurah atau Kepala Desa yang
ditarik oleh Walikota dari wilayahnya empat tahun belakangan ini.
Sehingga dalam melakukan penertiban, petugas Satpol PP selalu
mengedepankan negosiasi. Metode ini dipakai oleh Walikota agar
dapat mengurangi kekerasan di Kota Mataram.
Untuk Provinsi Kalimantan Selatan, perilaku anggota
Satpol PP Kota Banjarmasin tergantung pimpinannya. Biasanya
Pimpinan yang suka kekerasan, maka anggota di lapangan
akan seperti itu juga. Tetapi Satpol PP Kota Banjarmasin lebih
mengutamakan pendekatan humanis yang lebih mengedepankan
rasa kemanusiaan.
Pembinaan dari pimpinan sangat berpengaruh terhadap
perilaku anggota Satpol PP, dan jika ada anggota yang tidak mau
berubah maka ada sanksi yang akan diberikan yaitu mutasi ke
instansi lain. Hal ini diperlukan karena apa yang anggota lakukan
di lapangan konsekuensinya akan ke pimpinan juga. Jadi dalam
pelaksanaan Satpol PP Kota Banjarmasin mempunyai komitmen
untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Pada umumnya kondisi Kota Banjarmasin relatif kondusif.
Biasanya Satpol PP Kota Banjarmasin dalam menghadapi
masyarakat berusaha semaksimal mungkin dengan negosiasi/dialog.
Setiap kali operasi Satpol PP mencari juru bicara pendemo/ketua
asosiasi PKL agar dapat berdialog dan menghindari kekerasan.
Sedangkan untuk Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya
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merupakan salah satu kota besar di Indonesia dimana semakin
besar kota tersebut, semakin komplekslah permalahan yang
ada. Secara umum, pengetahuan HAM dan norma hukum para
petugas Satpol PP Kota Surabaya sudah sangat baik. Namun
dalam implementasinya petugas Satpol PP tidak mengutamakan
sikap preventif dan menjunjung nilai-nilai HAM. Satpol PP Kota
Surabaya menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau
Walikota. Banyak kepentingan politik yang berkembang di Kota
Surabaya ini sehingga melibatkan keberadaan Satpol PP dalam
menyelesaikan masalah.
Sebagai tambahan, evaluasi ini juga melihat pandangan
masyarakat terhadap implementasi ketentuan Pasal 8 PP Nomor
6 Tahun 2010 dilihat dari perspektif HAM dalam menjalankan
tugasnya. Pandangan masyarakat ini juga menjadi tolok ukur dalam
menilai bagaimana implementasi perlindungan HAM yang selama
ini diberikan anggota Satpol PP. Berikut adalah hasil kuesioner
yang diberikan kepada masyarakat dari keempat provinsi yaitu
Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan
Jawa Timur.

3.		Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Dari Pemerintah Daerah
Terhadap Satpol PP
Menurut PP Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 21 bahwa
Polisi Pamong Praja wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan
teknis dan fungsional Polisi Pamong Praja. Sedangkan pada
Pasal 22 disebutkan bahwa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
teknis dan fungsional bagi Polisi Pamong Praja dikoordinasikan
dengan instansi terkait. Satpol PP Kota Kendari dalam melakukan
pembinaan terhadap para anggotanya dirasakan masih kurang,
hal ini dikarenakan karena keterbatasan anggaran. Satpol PP Kota
Kendari hanya melakukan pelatihan bagi anggota pada tahun 2000
dan 2001 saja. Penyelenggara pelatihan ini adalah Badan Diklat
Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tenaga pengajar berasal dari
Tentara Negara Indonesia (TNI). Dikarenakan tenaga pengajarnya
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berasal dari TNI maka pembinaan yang diberikan lebih bersifat
militeristik. Sehingga hal ini sangat disayangkan ketika, para
petugas Satpol PP sedang berhadapan dengan masyarakat selalu
menggunakan kekerasan.
Era heteronomi ini, Kepolisian Republik Indonesia (Polri)
telah mereformasi diri dengan merubah gaya pendekatan militeristik
ke pendekatan humanistik dalam menangani gangguan keamanan
dan ketertiban masyarakat, maupun dalam memberikan layanan
kepada masyarakat. Semua ini dilakukan agar institusi Polri tidak
pudar ditelan jaman. Perubahan lain di era heteronomi ini adalah
munculnya sumber-sumber kekerasan baru. Sumber kekerasan yang
berasal dari pusat-pusat kekuasaan baru. Pusat kekuasaan baru yang
belakangan sangat sering menyebarkan kekerasan di mana-mana
adalah pusat kekuasaan yang berkecenderungan memonopoli tafsir
atau makna kehidupan.
Banyak gejala dimana Pemerintah Daerah mengeluarkan
ketentuan yang justru berlawanan dengan gerak jaman. Jika
Pemerintah Daerah (Satpol PP) tidak ingin menjadi sumber dan
pusat kekerasan baru, ada baiknya belajar dari pengalaman Polri.
Pemerintah Daerah, khususnya Satpol PP harus segera meninggalkan
pendekatan militeristik yang mengedepankan kekerasan.
Seiring dengan perubahan sistem ketatanegaraan, Satpol
PP juga mengalami beberapa perubahan fungsi. Pada awalnya posisi
Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas
dekonsentrasi. Baru pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah, Satpol PP sepenuhnya disebut sebagai
perangkat daerah yang menegakkan perda, menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan
tugas desentralisasi. Tanggung jawab Satpol PP pada desentralisasi
membuat penegasan posisinya sebagai satuan yang menjadi alat dan
bertanggung jawab penuh pada Pemerintah Daerah.
Dari aspek kemanfaatan sebenarnya Satpol PP memiliki
fungsi strategis bagi masyarakat. Selain penertiban bangunan
liar untuk fasilitas umum, salah satu yang paling terasa adalah
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pengembalian fungsi jalan dan trotoar. Penggusuran memang
sebuah dilemma, lebih lagi di tengah ketidakmampuan Negara
memberikan jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi warganya. Hanya saja, Satpol PP kadang menjadi solusi
terakhir di tengah masyarakat kita yang untuk berjualan seringkali
melakukan pelanggaran peraturan. Penertiban reklame dan baliho
kontestan politik juga menjadi catatan positif dimana Satpol PP
memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk estetika
yang dilanggar.
Walaupun hanya berurusan dengan ranah ketertiban
umum, namun posisi Satpol PP sangat dekat dengan bentrok dan
kekerasan. Kondisi ini muncul karena Pemerintah Daerah lebih
memfokuskan fungsi Satpol PP pada penggusuran pedagang
kaki lima (PKL) atau bangunan liar. Selain menjadi pengawas
masyarakat, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Satuan Polisi Pamong Praja, terdapat fungsi lain untuk
mengawasi aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati
perda dan peraturan kepala daerah. Sayangnya berita tentang fungsi
tersebut juga minim terdengar ditelan rangkaian berita kekerasan
yang dilakukan oleh Satpol PP. Padahal di sisi lain, pelanggaran
yang dilakukan oleh aparatur juga masih marak terjadi. Prioritas
kerja Satpol PP memang tergantung dari political will dari kepala
daerah sebagai penanggungjawab utama. Dengan kata lain, kinerja
Satpol PP merupakan representasi kebijakan kepala daerah.
Desain organisasi Satpol PP sebenarnya memang
diposisikan sebagai martil dan ujung tombak yang berorientasi
pada kekerasan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, tercantum
pada Bab III tentang Wewenang, Hak dan Kewajiban Pasal 5
huruf c menyebutkan bahwa salah satu wewenang Satpol PP
adalah melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga
masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas
perda dan keputusan kepala daerah. Sekalipun dicabut dengan
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diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada bulan Januari 2010,
tontonan kekerasan yang selama ini kita lihat sebenarnya legal
karena ada dasar hukumnya.
Pasal 24 PP Nomor 6 Tahun 2010 juga memuat ketentuan
tentang dimungkinkannya Satpol PP menggunakan senjata api.
Wewenang tersebut diperjelas melalui Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api
bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 2 bahwa jenis
senjata api bagi anggota Satpol PP terdiri atas senjata peluru gas,
semprotan gas, dan alat kejut listrik. Peraturan-peraturan tersebut
membuktikan bahwa Satpol PP sebenarnya memang didesain
sebagai organisasi tempur sipil, jauh dari semangat sebagai pamong
yang mengasuh masyarakat.
Polri mempunyai standar baku dalam bertindak. Ada
tahapan yang harus dipatuhi, misalnya tahap ancaman faktual
(AF) menjadi police hazard (PH), harus ada faktor-faktor yang
harus dipenuhi. Polri juga didoktrin untuk mematuhi tiga asas yang
menjadi pertanyaan dalam mengambil tindakan, legalitas (adakah
dasar hukumnya), nesesitas (apakah perlu) serta proporsionalitas
(apakah sudah yang paling ringan). Berbeda dengan Satpol PP
dimana semua instrumen yang merupakan kebijakan strategis
(UU, PP, Permendagri, Perda, SK Kepala Daerah) hanya berkutat
pada tugas, fungsi dan wewenang, namun tidak menyinggung
tentang bagaimana atau dengan cara apa seharusnya tugas, fungsi
dan wewenang tersebut dijalankan.
Kelemahan instrumen tersebut merupakan salah satu
faktor yang membuat dalam pelaksanaan tugasnya, Satpol PP
sering bertindak seperti atau melebihi Polri untuk merampas
dan membatasi hak orang lain. Pada prosedur tetap Satpol PP
(mengacu pada Permendagri No, 26 Tahun 2005 dan PP Nomor 32
Tahun 2004), tindakan akhir jika pembinaan tidak ditaati adalah
melakukan penertiban. Makna penertiban ini yang menjadi defisit
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karena diinterpretasi sebagai tindakan paksa dengan kekerasan.
Pada bab kewajiban, baik yang terdapat pada PP Nomor 6 Tahun
2010 maupun PP Nomor 32 Tahun 2004, Satpol PP sebenarnya
didorong untuk menjunjung tinggi norma hukum, norma agama,
hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan
berkembang di masyarakat. Sayangnya, pada tataran teknis sama
sekali tidak ada penjabaran yang memadai tentang norma hukum,
hak asasi manusia hingga norma sosial yang dimaksud.
Pada konteks di Provinsi Surabaya misalnya, tidak
satupun dari perda maupun peraturan walikota yang secara eksplisit
maupun implisit yang mendorong Satpol PP menggunakan metode
dialog dan pendekatan persuasif. Tak terkecuali dengan peraturan
diatasnya, kecuali Permendagri Nomor 26 Tahun 2005 yang lebih
banyak berisi definisi daripada panduan operasional yang dapat
meminimalisir kekerasan. Selain itu, semua peraturan tersebut
juga tidak mengatur diskresi (demi kepentingan umum, mengambil
tindakan dengan pertimbangannya sendiri) sebagaimana yang
dimiliki oleh Polri. Posisi tersebut yang membuat Satpol PP sering
terjepit diantara kondisi lapangan dengan instruksi atasan sehingga
berujung pada kekerasan. Fakta-fakta tersebut yang menimbulkan
kesan jika Satpol PP memang diposisikan sebagai organisasi
tempur yang berparadigma koersif.
Sebagai pengemban amanah untuk menegakkan perda
dan peraturan kepala daerah, Satpol PP menjadi ujung tombak
dari produk kebijakan legislatif dan terutama eksekutif. Dua pilar
yang merupakan representasi aspirasi masyarakat melalui pemilu
legislatif dan pemilu kepala daerah. Pada hakekatnya, menegakkan
perda dan peraturan kepala daerah adalah bagian dari menegakkan
aspirasi masyarakat.
Pada level kebijakan, DPRD dan kepala daerah
yang merupakan komponen utama yang berkolaborasi dalam
menghasilkan perda. Seringkali produk ini yang mengandung
kekerasan dan diskriminasi terhadap kemiskinan dan kelompok
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minoritas. Kekerasan dan pelanggaran HAM bukan hanya
melalui bentrok yang terjadi di lapangan, tetapi juga dimulai dari
produk politik yang dihasilkan legislatif dan eksekutif. Kekerasan
tersebut ditransformasikan melalui simbol kekuasaan Pemerintah
Daerah yang diwakili oleh Satpol PP. Celakanya, kekerasan
tersebut seringkali berhasil dilokalisir pada level teknis, sehingga
dengan mudah masyarakat menunjuk Satpol PP sebagai tersangka
utama.
Satpol PP mayoritas diisi oleh PNS berijasah SMA, alihalih menertibakan aparatur, posisi Satpol PP hanya superior di
luar namun inferior di dalam organisasinya. Beberapa diantaranya
bahkan merupakan pegawai dengan status honorer. Layaknya
petugas lapangan lainnya, Satpol PP adalah institusi dengan
bargain lemah, khususnya dihadapan Pemerintahan Daerah.
Lebih lagi jika melihat Satpol PP dari aspek kesejahteraan. Besar
pendapatan Satpol PP disesuaikan dengan keuangan daerah.
Satpol PP rata-rata memiliki gaji sebesar 1,2 juta rupiah/bulan,
sedangkan honorer sebesar 1 juta rupiah. Bahkan ada di Kota
Kendari anggota Satpol PP yang berstatus honorer hanya diberikan
gaji sebesar 400.000 rupiah/bulan.
Rendahnya kapasitas sumber daya manusia yang direkrut
sebagai anggota Satpol PP serta minimnya kesejahteraan sudah
pasti menjadi faktor yang melengkapi kecenderungan berperilaku
kasar. Belum lagi stigma masyarakat yang terlanjur memandang
Satpol PP sebagai agen kekerasan. Stigma ini membuat masyarakat
sering mengimbangi dengan perlawanan jika berhadapan dengan
Satpol PP.
Pembinaan Satpol PP juga menjadi sumber kecenderungan
penggunaan pendekatan represif. Pendidikan kepamong prajaan
hanya dilakukan rata-rata selama dua minggu. Mayoritas materi
yang diberikan kebanyakan pendekatan latihan militer. Barisberbaris, kedisiplinan, fisik serta Dalmas adalah kurikulum wajib
yang mendominasi pendidikan Satpol PP. Sepertinya kualitas
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pendidikan tersebut yang harus dirombak dan disesuaikan dengan
kebutuhan di lapangan yang membutuhkan pendekatan lebih
humanis.

F. SIMPULAN
		 Berdasarkan hasil evaluasi maka dapat disimpulkan bahwa,:
1. Pemahaman anggota Satpol PP sebagian besar masih dinilai kurang,
hal ini berdasarkan hasil tes yang telah dilakukan. Adapun hasil yang
signifikan (menjawab benar > 75 %) terbukti terhadap pertanyaan :
a. pandangan anggota Satpol PP dalam unjuk rasa untuk melakukan
tindakan paksa atau kekerasan, b. segala keputusan yang diambil tidak
perlu melihat norma HAM, c. setiap anggota Satpol PP harus mampu
menyelesaikan kasus/pelanggaran meskipun harus bertentangan
dengan HAM, d. negosiasi tidak diperlukan dalam penyelesaian
kasus/pelanggaran, e. dalam rangka penindakan, anggota Satpol PP
tidak perlu memperhatikan perubahan yang terjadi di masyarakat,
f. dalam rangka penegakkan hukum maka anggota Satpol PP dapat
bertindak tanpa memperhatikan norma HAM, g. Anggota Satpol
PP mengambil langkah diperlukan sesuai dengan perintah atasan
walaupun tidak sesuai dengan aturan, h. anggota Satpol PP tidak
mengakui hak-hak kebebasan dan keamanan seseorang, serta i.
anggota Satpol PP tidak perlu meningkatkan kemampuan dalam
rangka perlindungan HAM.
2. Implementasi ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2010 tentang Satpol PP yang menyatakan ” Dalam
melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib menjunjung
tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma
sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat”, namun
pada kenyataannya masih ditemukan tindakan kekerasan.
3. Pembinaan terhadap petugas Satpol PP cenderung menggunakan
pendekatan militer dan sangat jarang dilakukan pembinaan.
Pengawasan selama ini masih belum berjalan dengan baik. Hal ini
dikarenakan tergantung dari political will kepala daerah sebagai
penanggungjawab utama.
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G. SARAN
Beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain :
1. Diperlukannya kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM beserta Pusat Studi HAM (PUSHAM) di masingmasing daerah guna peningkatan pemahaman nilai-nilai HAM bagi
anggota Satpol PP melalui pelatihan HAM dengan menggunakan
modul yang komprehensif dan aplikatif. Hal ini perlu dikembangkan
dengan cara simulasi, permainan, komunikasi efektif dengan massa,
ceramah dan diskusi.
2. Perlu untuk mengadopsi konsep Community Policing dan
menyesuaikannya dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat
Indonesia. Model ini pada hakekatnya menempatkan masyarakat
bukan semata-mata sebagai obyek tetapi mitra Satpol PP dan
pemecahan masalah lebih merupakan kepentingan daripada sekedar
proses penanganan yang formal/prosedural.
3. Perlu komitmen dan keseriusan dari para pemimpin daerah dalam
pembinaan dan pengawasan Satpol PP. Hal ini penting, karena
institusi Satpol PP bukan merupakan alat kekuasaan di daerah yang
dapat mengamankan kepentingan seseorang atau golongan tertentu.
4. Perlu dilakukan kajian mendalam terhadap implementasi kebijakan
Satpol PP berdasarkan karakteristik daerahnya masing-masing.
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PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK
ATAS KEADILAN (STUDI TENTANG AKSES BANTUAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PROVINSI JAWA TIMUR)
Donny Michael
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Sipil dan Politik
Badan Penelitian dan Pengembangan HAM
Abstract
Ideally, if a person that is categorized as“the have” has a legal problem,
she/he may appoint one or more lawyers to defend their interests. Likewise,
someone who are poor (the have not) can also ask a defense from one or
more public defender (public defenders) as workers in legal aid institute to
defend their interests in a lawsuit. This condition must be fulfilled in order to
implement the principle of equality before the law and equality of treatment
and access to justice. In fact, a number of cases invite the public attention,
which shows the lack of access to the poor to obtain legal assistance. This
study aimed to describe the model of legal aid “probono” in the field, to
identify and analyze the role of advocate, state or local government and
law enforcement agencies in implementing the legal aid “probono”, and to
inventory and analyze supporting factors and obstacles in fulfilling legal aid
for the poor. This research uses qualitative research, where the primary data
collected from informants, obtained by in-depth interviews with informants
including the legal agency of local government, law enforcement officers
(police, prosecutors, judges), legal aid, academics from the universities, and
people with legal problems. Secondary data collected from books, scholarly
works, research reports, and documents related to the research topic.
Keywords: local government, the right to justice, legal aid, the poor

	
	

Ringkasan hasil laporan akhir bidang penelitian Puslitbang Sipil dan Politik Tahun Anggaran 2012
Fungsional Peneliti Tingkat Pertama di Bidang Hukum dan Peradilan pada Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012
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Abstrak
Secara ideal, jika seseorang yang mampu (the have) mempunyai masalah
hukum, ia dapat menunjuk seseorang atau lebih advokat untuk membela
kepentingannya. Begitupun, seseorang yang tergolong tidak mampu (the
have not) juga dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela
umum (public defender) sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum (legal
aid institute) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum.
Kondisi ini harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan asas persamaan di
hadapan hukum dan persamaan perlakuan serta akses terhadap keadilan (access
to justice). Dalam kenyataannya, sejumlah kasus kemanusiaan mengundang
perhatian publik, dimana memperlihatkan kurangnya akses masyarakat
miskin dalam memperoleh bantuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan model pelaksanaan bantuan hukum “probono” di lapangan,
untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran lembaga advokat, negara atau
pemerintah daerah dan penegak hukum dalam merealisasikan pelaksanaan
bantuan hukum “probono”, dan untuk menginventarisir dan menganalisis
faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak bantuan
hukum bagi masyarakat miskin. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
kualitatif, dimana data primer berasal dari informan, yang didapat dengan
wawancara mendalam dengan informan dari lembaga biro hukum pemerintah
daerah, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), lembaga bantuan hukum,
akademisi dari perguruan tinggi, dan orang yang berkonflik dengan hukum.
Sedangkan data sekunder berupa literatur baik dari buku, naskah ilmiah, laporan
penelitian, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.
Kata Kunci: pemerintah daerah, hak atas keadilan, bantuan hukum,
masyarakat miskin.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Dalam negara hukum (rechtsstaat), negara mengakui dan melindungi
hak asasi manusia setiap individu. Dalam suatu negara hukum semua orang
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harus diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law). Persamaan
di hadapan hukum harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (equal
treatment). Dalam kenyataannya sejumlah kasus kemanusiaan, mengundang
perhatian publik dari kasus pencuri kakao, Ny Minah yang divonis 1,5
bulan, dan pencuri semangka yang divonis 2 bulan 10 hari, atau Ny Nurlaela
yang harus mendekam di tahanan selama empat bulan karena mencuri dua
kaleng susu ukuran kecil. Gambaran ini merupakan suatu kenyataan adanya
kelompok masyarakat yang ternyata harus dibantu dalam rangka mewujudkan
asas persamaan dihadapan hukum dan persamaan perlakuan.
Hak atas bantuan hukum merupakan hak asasi manusia dan telah
diakui dalam berbagai norma hak asasi manusia, konstitusi Indonesia dan
sejumlah regulasi di Indonesia. Sama halnya dengan Instrumen internasional
yang menjamin hak atas bantuan hukum, hak untuk dibela oleh advokat atau
pembela umum juga merupakan hak asasi manusia dari setiap warga negara
yang dijamin dalam Universal Declaration of Human Rights, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan Basic Principles on
the Role of Lawyer antara lain: a. Pasal 7 DUHAM menjamin persamaan
kedudukan di muka hukum; b. Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin bahwa
semua orang berhak untuk perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan
adanya diskriminasi berdasarkan apapun termasuk status kekayaan; c. Pasal
14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait bantuan hukum yaitu : 1)
kepentingan-kepentingan keadilan; dan 2) Tidak mampu membayar Advokat.
Hak ini termasuk jenis non-derogable rights (tak dapat dikurangi).
Dalam sistem peradilan di Indonesia, hak atas bantuan hukum dijamin
dalam Konstitusi Indonesia melalui UUD 1945, yaitu: a. Pasal 27 Ayat (1)
menjamin setiap warga negara adalah sama kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan;
b. Pasal 28 D (1) menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum; c. Pasal 28 I (1) menjamin hak untuk diakui sebagai
pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum
	 Patra M. Zen, Bantuan Hukum dan Pembentukan Undang-undang Bantuan Hukum, dikutip dari http://id.shvoong.
com/law-and-politics/law/1979247-bantuan-hukum-dan-pembentukan-undang?#xzz1U8B3sfZO.
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yang berlaku surut sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apa pun. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan
bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.
Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tersebut negara mengakui
hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin. Atas dasar
pertimbangan tersebut, fakir miskin memiliki hak untuk diwakili dan dibela
oleh advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan (legal aid) sama seperti
orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (legal service).
Penegasan sebagaimana diambil dari Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 memberikan
implikasi bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan
tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional.
Seorang tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari
seorang atau lebih penasehat hukum selama dan pada tiap tingkat pemeriksaan
demi kepentingan pembelaan (pasal 54 KUHAP), yang dipilih sendiri olehnya
(pasal 55 KUHAP). Selanjutnya tersangka/terdakwa yang disangka/didakwa
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana 15
tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan
pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri,
pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses
peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka (pasal 56 ayat
(1) KUHAP). Pemberian bantuan hukum ini diberikan secara cuma-cuma
(pasal 56 ayat (2) KUHAP). Hak bantuan hukum pun diatur pelaksanaannya
dalam Pasal 17, 18, 19 dan 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dengan
perubahannya yang terakhir dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 48 Tahun 2009, khususnya Pasal 56 yang menyatakan setiap orang
yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Kewajiban
memberikan bantuan hukum cuma-cuma (probono) juga menjadi kewajiban
advokat sebagaimana diatur dalam pasal 22 UU No. 18 tahun 2003 tentang


Frans H. Winarta, Dasar Konstitusional Bantuan Hukum, dikutip dari http://judisantoso.blogspot.com/2007/06/
dasar-konstitusional-bantuan-hukum.html, 16 Juni 2007.
	 Hak atas Bantuan Hukum, dikutip dari http://www.bantuanhukum.info/
?page=detail&cat=B11&sub=B1102&t=2.
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Advokat dan Pasal 7(h) Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Selain itu,
juga terdapat Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, namun
dirasakan belum mengenai sasaran yaitu akses keadilan yang merata bagi
seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan dalam tingkat undangundang yang khusus mengatur tentang bantuan hukum diyakini penting dan
mendesak untuk dibentuk.
Untuk memberikan jaminan bagi masyarakat dalam mendapatkan
bantuan hukum, telah disahkannya Undang-Undang Bantuan Hukum, yaitu
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 disahkan oleh
DPR dan diundangkan pada tanggal 2 November 2011 serta dicatatkan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104. Undangundang ini memberi jaminan kepada orang atau kelompok orang miskin
untuk memperoleh bantuan hukum ketika berhadapan dengan masalah
hukum. Undang-undang ini menjadi landasan kuat bagi pemerintah untuk
memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.
Menteri Hukum dan HAM yang menjabat pada saat itu, yaitu Patrialis Akbar
menyatakan bahwa kehadiran UU Bantuan Hukum ini sangat penting dan
memberikan manfaat nyata khususnya bagi kelompok masyarakat yang
selama ini sangat terbatas untuk mendapatkan akses bantuan hukum secara
gratis.
PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah
diuraikan maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana model pelaksanaan bantuan hukum “pro bono” di
lapangan?
2. Bagaimana peran pemerintah daerah, penegak hukum, lembaga advokat,
dan perguruan tinggi merealisasikan pelaksanaan bantuan hukum “pro
bono”?
3. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan
		Masyarakat Miskin Berhak Bantuan Hukum Gratis, dikutip dari http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/433711, 5 Oktober 2011.
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hak bantuan hukum bagi masyarakat miskin?
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis
dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini
bersumber pada data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang
diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan. Sumber
informan dalam penelitian ini berasal dari institusi kepolisian, kejaksaan,
pengadilan, biro hukum pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, dan
perguruan tinggi. Wawancara juga dilakukan terhadap orang yang berkonflik
dengan hukum untuk mengetahui pengalamannya selama proses hukum yang
telah dijalani, khususnya dalam mengakses bantuan hukum. Sedangkan data
sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen terkait berupa literatur baik
dari buku, naskah ilmiah, laporan penelitian, artikel dari website dan lain-lain
yang berkaitan dengan proses peradilan di Indonesia.
KERANGKA TEORITIS
1. Persamaan di Hadapan Hukum
Persamaan hak di dalam hukum atau equality before the law
adalah bagian dari rule of law atau diterjemahkan sebagai negara
hukum, yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti
Indonesia. Equality before the law berasal dari pengakuan terhadap
individual freedom. Sehubungan dengan hal tersebut, Thomas
Jefferson menyatakan, bahwa that all men are created equal, terutama
dalam kaitannya dengan hak-hak dasar manusia10.
Menurut wikipedia, equality before the law adalah the
principle under which each individual is subject to the same laws,
with no individual or group having special legal privileges11. Setiap
		Data primer merupakan sumber-sumber utama, berupa bukti atau saksi mata utama. Misalnya: risalah rapat,
keterangan saksi mata atau pelaku, foto-foto dan sebagainya.

	
10
11

Data sekunder adalah dokumentasi berupa catatan tentang adanya suatu peristiwa, atau catatan yang bukan
merupakan dokumen asli. Misalnya peristiwa yang diketahui dari surat kabar atau buku.
Soetanto Soepiadhy, Equality before the law, dikutip dari http://www.surabayapagi.com/
Ibid.
Equality before the law, dikutip dari http://en.wikipedia.org/wiki/Equality before the law.
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warga negara tidak boleh ada yang menikmati keistimewaan dalam
setiap proses penegakan hukum. Apabila ada terjadi kebalikan maka
pengingkaran terhadap prinsip equality before the law melahirkan
diskriminasi dan strata-isasi dalam kedudukannya di depan hukum.
Pengertian equality before the law dalam konteks rule of law
adalah ‘no man above the law’, every man whatever be his rank or
condition is subject to the ordinary law of the realm and amenable
to the jurisdiction of the ordinary tribunals’12. Negara hukum akan
menempatkan warga negara-nya setara atau sama kedudukannya di
depan hukum. Kesetaraan kedudukan berarti menempatkan warga
negara mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Artinya
bahwa tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada
subyek hukum. Dengan demikian, kalau ada subyek hukum yang
memperoleh keistimewaan menempatkan subyek hukum tersebut
berada di atas hukum.
Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis
dan tidak diartikan secara statis13. Artinya, kalau ada persamaan
di hadapan hukum bagi semua orang maka harus diimbangi juga
dengan persamaan perlakuan (equal treatment) bagi semua orang.
Jika ada dua orang bersengketa datang ke hadapan hakim, maka
mereka harus diperlakukan sama oleh hakim tersebut (audi et
alteram partem). Persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara
dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk
memperoleh keadilan (access to justice) bagi semua orang tanpa
memperdulikan latar belakangnya. Menurut Aristoteles, keadilan
harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum
yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada
semua orang tanpa kecuali. Apakah orang mampu atau fakir miskin,
mereka sama untuk memperoleh akses kepada keadilan. Sistem
hukum Indonesia dan UUD 1945 menjamin adanya persamaan di

12		Drama Anomali Prinsip Equality Before The Law, dikutip dari http://politik.kompasiana.com/2010/04/28/
drama-anomali-prinsip-equality-before-the-law/.
13 Persamaan Di Hadapan Hukum (Pasal 28 D Ayat 1), dikutip dari http://aminahhumairoh.wordpress.
com/2010/03/10/persamaan-dihadapan-hukum/.
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hadapan hukum (equality before the law), demikian pula hak untuk
mendampingi advokat dijamin sistem hukum Indonesia. Di dalam
Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa
“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Hal inilah
yang mendasari bahwa negara menjamin setiap warganya sama
di hadapan hukum. Adapun hak untuk didampingi advokat atau
penasihat hukum diatur juga di dalam Pasal 54 KUHAP bahwa guna
kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat
bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama
dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara
yang ditentukan dalam undang-undang ini. Dalam hal persamaan
di hadapan hukum dan hak didampingi advokat juga dijamin di
dalam instrumen internasional. Universal Declaration of Human
Rights, Pasal 6 dan Pasal 7. Selain itu didalam Pasal 16 dan Pasal 20
International Covenant on Civil and Political Rights juga menjamin
persamaan di hadapan hukum.
2.

Hak untuk Didampingi Penasehat Hukum (Advokat) dalam Rangka
Proses Hukum yang Adil (Due Process of Law)
Hak individu untuk didampingi advokat (access to legal
counsel) merupakan sesuatu yang imperatif dalam rangka mencapai
proses hukum yang adil. Dengan kehadiran advokat, dapat dicegah
perlakuan tidak adil untuk polisi, jaksa, atau hakim dalam proses
interogasi, investigasi, pemeriksaan, penahanan, peradilan, dan
hukuman. Sering tersangka atau terdakwa diperlakukan tidak adil
dan malahan ada yang disiksa atau direndahkan martabatnya.
Kurangnya penghargaan terhadap hak hidup (right to life), hak
milik (right to property), dan kemerdekaan (right to liberty) juga
merupakan penyebab tingginya angka penyiksaan, perlakuan,
dan hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat
manusia.14
Untuk mencegah dan mengurangi kejadian-kejadian seperti

14

Ibid, hlm. 117.
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itu, pemerintah telah meratifikasi instrumen Internasional seperti
Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment pada tanggal 28 September
1998 yang berupa Resolusi PBB No.39/40 tanggal 10 Desember
1984. Dalam menerapkan due process of law, para penegak
hukum dan keadilan (jaksa, polisi, dan hakim) harus menganggap
seorang tersangka atau terdakwa tidak bersalah (presumption of
innotcence) sejak pertama kali ditangkap dan kehadiran seorang
advokat sejak ditangkap sampai diinterogasi dan peradilan mutlak
harus dijamin. Dalam Pasal 2 International Covenant on Civil and
Political Rights dijamin perlakuan yang adil terhadap tersangka
yang berbunyi sebagai berikut: “Everyone charged with a criminal
offence shall have the right to be presumed until proved guilty
according to law”.
HASIL PENELITIAN
Deskripsi Hasil Penelitian di Provinsi Jawa Timur
a. Biro Hukum Pemerintah Daerah
Informan dari Biro Hukum Pemerintah daerah Provinsi
Jawa Timur, Fanan Hanani (Kepala Sum Bagian HAM) dan serta
Syailendra Alam Wienantya (staf), mengatakan Biro Hukum
merupakan kuasa Gubernur sebagai kepala daerah yang salah
satu tugasnya ialah memberikan masukan/nasehat hukum kepada
Gubernur/pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi yang
menghadapi permasalahan hukum mengenai tata usaha negara.
Pada struktur orgaisasi Biro Bantuan Hukum terdapat Bagian
Bantuan Hukum yang mempunyai tugas menyiapkan koordinasi
pembinaan dan petunjuk pelaksanaan di bidang penyelesaian
sengketa hukum, pemberian bantuan dan perlindungan hukum pada
semua unsur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan pemajuan hak
asasi manusia (Pasal 54, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor
77 Tahun 2008).
Dalam pelaksanaan tugas yang menangani masalah terkait
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perlindungan masyarakat yang meliputi perorangan ataupun
badan hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi dalam
hubungan kedinasan dilaksanakan oleh Sub Bagian Bantuan
dan Perlindungan Hukum. Pada Biro Bantuan Hukum sudah
ada prosedur tetap terkait pengaduan masyarakat, yakni surat
yang masuk harus segera ditindaklanjuti. Program bantuan
hukum kepada masyarakat miskin sebatas pemberian konsultasi,
adapun program penyuluhan hukum merupakan tugas Bagian
Dokumentasi dan Perpustakaan. Anggaran penyuluhan hukum
bisa dikatakan tidak ideal, dimana dari 38 kabupaten/kota yang ada
di Provinsi Jawa Timur, hanya 18 kabupaten/kota saja yang dapat
menerima penyuluhan, itu pun dana yang ada merupakan hasil
sharing dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Model penyuluhan
hukum yang dilaksanakan bisa secara langsung yakni oleh petugas
kepada masyarakat, serta tidak langsung, yakni sosialisasi aturan
baru melalui media televisi, pembuatan film indie, leaflet, banner,
dan sebagainya.
Pemerintah Kota Surabaya tidak memiliki programprogram yang ditujukan secara langsung kepada masyarakat
miskin. Apabila ada permasalahan-permasalahan hukum terkait
Pemerintah Kota Surabaya, maka Bagian Hukum Pemerintah
Kota Surabaya akan memberikan bantuan sebatas pendapat
hukum/non litigasi. Salah satu contoh yakni ketika ada pengaduan
masyarakat perihal Lurah yang tidak mau mengeluarkan riwayat
tanah, maka pejabat pada Bagian Hukum Pemerintah Kota akan
memanggil Lurah dimaksud untuk melakukan kroscek apakah
yang bersangkutan sudah melaksanakan tugasnya dengan baik.
Faktor penghambat bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam
pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yakni
belum adanya dasar hukum untuk memberikan bantuan hukum
itu sendiri.
b. Kepolisian
Kepala Unit III Direktorat Reserse Kriminal Umum
Kepolisian Daerah Jawa Timur, Yahman, mengatakan bahwa
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dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, kepolisian daerah
beserta jajaran sudah lama melaksanakannya jauh sebelum
terbentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum. Dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka,
yang ancaman pidananya sembilan tahun ke atas, wajib didampingi
oleh pengacara. Sedangkan untuk ancaman pidana sembilan tahun
ke bawah sifatnya tidak wajib, apabila tersangka menolak untuk
didampingi maka akan dibuat Berita Acara Penolakan.
Pada prakteknya, apabila ada tersangka yang tidak mampu
membayar pengacara, Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur telah
memiliki MoU dengan LBH Universitas Bhayangkara yang akan
mendampingi tersangka selama menjalani proses hukum. Bahkan
bantuan hukum yang ada tidak terbatas kepada MoU saja, agar
pendekatan hukum berjalan dan untuk memenuhi syarat formal,
tidak jarang berdasarkan inisiatif penyidik secara pribadi, mereka
meminta pertolongan kepada kolega pengacara yang memiliki
kepedulian kepada masyarakat miskin untuk mendampingi
tersangka. Pendampingan ini dilakukan dengan sukarela oleh
pengacara karena kepolisian daerah tidak memiliki anggarannya.
Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin harus
dapat dilihat secara komprehensif khususnya didasarkan pada kriteria
miskin, namun sejauh ini dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian
daerah akan menyediakan pengacara ketika tersangka tidak mampu
membayar pengacara karena faktor ekonomi (ketidakmampuan).
Sejauh ini peran pemerintah daerah dalam memberikan bantuan
hukum kepada masyarakat miskin menurut kaca mata informan
belum nampak, karenanya diperlukan sosialisasi mengenai
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,
perlu adanya aturan yang jelas dalam pemberian bantuan hukum
secara cuma-cuma, juga perlu diperhatikan adanya penghargaan
terhadap pekerjaan profesional pembela hukum, serta diperlukan
suatu mekanisme yang mudah dalam penyaluran bantuan hukum.
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c. Kejaksaan
Informan dari Kejaksaan Negeri Surabaya, Sumantri (jaksa
fungsional) mengatakan bahwa setelah proses penyidikan oleh
pihak kepolisian, berkas perkara diserahkan kepada kejaksaan
untuk diperiksa apakah berkas tersebut sudah memenuhi syarat
untuk dilanjutkan ke persidangan. Dalam hal menangani suatu
perkara tindak pidana yang ancaman pidananya berupa pidana
mati atau ancaman pidana penjara 15 tahun dan atau dengan pidana
penjara 5 tahun wajib di dampingi penasehat hukum (Vide Pasal
56 Ayat (1) KUHAP). Bahwa apabila dalam perkara tindak pidana
tersebut ancaman pidana kepada tersangka diatas 5 Tahun maka
jaksa akan menunjuk penasihat hukum dan menawarkan kepada
tersangka untuk memilih sendiri penasehat hukum yang akan
mendampinginya. Jika tersangka/terdakwa menolak penasehat
hukum yang disediakan oleh penegak hukum, maka tersangka/
terdakwa harus membuat surat pernyataan menolak didampingi
oleh penasehat hukum. Jika tidak maka berkas tersebut tidak bisa
lengkap (P21) sehingga harus dikembalikan ke kepolisian untuk
diperbaharui.
Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, bahwa
dalam proses peradilan baik di penyidikan, penuntutan maupun
di pengadilan harus berkoordinasi dengan penasehat hukum yang
sanggup memberikan bantuan secara cuma-cuma jika tersangka
merupakan orang yang tidak mampu. Kondisi yang dialami selama
ini, yang dapat dikatakan sebagai faktor pengambat, adalah ketika
tersangka/terdakwa menolak untuk didampingi oleh penasihat
hukum yang telah ditunjuk oleh penegak hukum.
d. Pengadilan Negeri
Heru Pramono (Ketua PN Surabaya), mengemukakan bahwa
di pengadilan negeri Surabaya terdapat kurang lebih 50 hakim.
Pada saat menceritakan tentang kewajiban aparat penegak hukum,
ia mengemukakan bahwa ada hal yang menjadi kewajiban untuk
dilaksanakan oleh para hakim dan penegak hukum lainnya (polisi
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dan jaksa) yang didasarkan pada KUHAP, bahwa sejak penyidikan,
penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan, jika seseorang tersangka
diancam tuntutan pidana lebih dari 15 thn s.d hukuman mati maka
tersangka/terdakwa harus didampingi oleh penasehat hukum. Sama
halnya dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun tetapi tersangka
tersebut tidak mampu (miskin) maka pada saat penyidikan hingga
pemeriksaan di pengadilan wajib didampingi oleh penasehat hukum.
Di dalam struktur badan peradilan umum (Mahkamah Agung)
ada program bantuan hukum bagi masyarakat miskin (berdasarkan
Sema Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum). Pada perkara
pidana, dengan adanya dana bantuan hukum yang disediakan oleh
Mahkamah Agung untuk masyarakat miskin yang ancaman hukuman
sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 56 KUHAP, maka masyarakat
miskin mempunyai hak didampingi oleh penasehat hukum secara
gratis. Jika pada saat persidangan, terdakwa tidak didampingi oleh
penasehat hukum, suatu kewajiban bagi hakim pengadilan menunjuk
penasehat hukum untuk mendampingi tersangka dalam proses di
pengadilan. Jasa pendampingan tersebut dibiayai dari program
bantuan hukum tersebut.
Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon bantuan
hukum secara cuma-cuma yaitu bahwa tersangka yang bersangkutan
tidak mampu dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu
dari kelurahan/camat, atau yang bersangkutan juga menunjukan
kartu miskin, jamkesmas, dan lain-lain, yang dengan itu semua bisa
menjadi bukti bahwa terdakwa tersebut adalah kategori orang yang
miskin dan layak untuk diberi bantuan hukum. Dalam kenyataannya,
pada tahun 2010 terlihat adanya kesulitan bahwa tersangka dalam
masa penahanan tidak dapat melakukan kelengkapan syarat tersebut.
Untuk itu di Tahun 2011 dalam Petunjuk Pelaksanaan Bantuan
Hukum, jika tersangka tidak dapat menunjukkan syarat-syarat
tersebut diatas, maka tersangka dapat membuat surat pernyataan
saja bahwa dia miskin dan ditandatangani oleh Ketua PN. Sehingga
atas dasar inilah bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dapat
teralisasikan. Setelah direalisasikan, maka pihak pengadilan harus
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melaporkan dana yang sudah terpakai dan yang belum kepada Badan
Peradilan Umum Mahkamah Agung.
Pada saat ini, di Provinsi Jawa Timur diadakan MoU antara
Pengadilan Negeri Surabaya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil, dimana masyarakat yang tidak atau yang belum mencatatkan
dirinya dan sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan, serta
harus mendapatkan penetapan pengadilan, maka pemerintah daerah
memberikan bantuan hukum terkait dengan hal tersebut. Bentuk
kerjasamanya adalah pihak pemerintah mengumpulkan anggota
masyarakat yang belum terdaftar dan menentukan pelaksanaan
sidang, barulah hakim dihadirkan. Semua anggaran untuk pembuatan
Akta Kelahiran ini dibiayai oleh Pemerintah Kota dengan memakai
anggaran Dinas Catatan Sipil.
Selain untuk perkara pidana, dana yang diberikan badan
peradilan umum tersebut dapat diperuntukan ke perkara-perkara
prodeo, baik perkara permohonan ataupun perkara gugatan. Prosesnya:
orang mengajukan gugatan dengan mengajukan permohonan agar
dia dapat beracara secara prodeo, kemudian ketua menunjuk hakim
untuk memeriksa, apakah benar orang tersebut miskin? Kemudian
dibuatlah penetapan bahwa yang bersangkutan benar miskin
dan diijinkan untuk beracara secara prodeo. Kemudian dari hasil
penetapan tersebut dibawa ke bagian anggaran untuk diperintahkan
dilekuarkan biaya atas gugatan tersebut.
Selain itu juga, di Pengadilan Negeri Surabaya memiliki
program posbakum dimana pihak pengadilan bekerjasama dengan
lembaga advokad. Kemudian pihak pengadilan membuat MoU
dan menyediakan tempat. Jasa pihak advokad ini dibiayai dari
APBN dengan sistem jaga piket di tempat yang telah disediakan
oleh pengadilan. Dalam hal ini advokad tersebut bertugas sebagai
konsultan, misalnya membuat permohonan, gugatan, ataupun
pendapat hukum. Jika advokad tersebut ditunjuk oleh pengadilan
untuk mendampingi tersangka, maka advokad tersebut akan
mendapatkan honor yang berbeda. Selain ini juga, pihak pengadilan
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mempunyai program pendekatan diri kepada masyarakat dengan
cara membuat ruang-ruang sidang di pelosok daerah.
Informan mengemukakan beberapa hambatan yang selama ini
dihadapi lembaga pengadilan dalam rangka pemberian akses bantuan
hukum kepada masyarakat miskin yaitu:
a. Jika pihak pengadilan mengajak penasehat hukum untuk mendampingi
tersangka, seringkali pihak kejaksaan mengeluh karena runtutan proses
acara persidangan menjadi panjang.
b. Penasehat hukum biasanya tidak serius dalam penanganan kasus prodeo,
berbeda jika penanganan kasus yang dibayar.
c. Masih kurangnya anggaran untuk memberikan bantuan hukum terhadap
masyarakat miskin (mis: pemberian ATK, administrasi dan lainnya),
karena masih menggunakan anggaran DIPA Pengadilan.
d. Bisa dibelinya surat keterangan miskin dari kelurahan, sehingga masih
adanya orang yang mampu menggunakan hak bantuan hukum tersebut.
e. Belum adanya keterkaitan peranan pemda dalam memberikan akses
bantuan hukum terhadap masyarakat miskin.
Sedangkan faktor pendukung terdiri dari:
a. Sarana dan prasarana yang telah tersedia;
b. Kesadaran aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim);
c. Lembaga Bantuan Hukum
Menurut Abdul Fattah (salah satu pengacara publik di LBH
Surabaya ), bantuan hukum dapat dibagi 3 (tiga), yaitu : bantuan
Hukum secara Konvensional, Struktural dan Konstitusional.
Dalam menjalankan tugasnya, LBH Surabaya mempunyai konsep
bantuan hukum Struktural, dimana angle yang digunakan adalah
keberpihakan, serta pendekatan-pendekatan di sektor tanah dan
lingkungan, buruh, tani, dan nelayan. Contohnya seperti kasus yang
dihadapi oleh buruh yang kemerdekaannya hilang atau buruh yang
ingin mendirikan serikat buruh atau kasus-kasus bersinggungan
langsung dengan masyarakat luas. Dalam hal ini LBH Surabaya
secara pro aktif langsung membantu, dengan menjadi kuasa hukum
mereka sampai pendampingan di pengadilan. Untuk kasus-kasus
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tersebut, LBH tidak hanya semata-mata memberikan advice kepada
mereka, tetapi mencoba mengajak mereka untuk menganalisis
permasalahan yang mereka hadapi dan dapat bergerak sendiri untuk
menyelesaikan masalahnya.
Dalam kasus-kasus privat atau perorangan, yang pertama-tama
dilakukan LBH adalah pemberian bantuan hukum dalam konteks
konsultasi hukum, dan tidak bisa menangani langsung sebagai kuasa
hukum. Kalau memang tidak bisa, biasanya LBH memberikan
rujukan kepada Posbakum. Walaupun biasanya yang ditunjuk
posbakum, tetapi seringkali untuk pendampingan adalah LBH juga.
LBH juga secara fulltime mengajarkan dan mendidik masyarakat,
agar masyarakat juga dapat membuat gugatan sendiri. Hal ini
dikarenakan bagaimanapun advokad LBH terikat dengan kode etik
lembaga sebagai bantuan hukum struktural bukan bantuan hukum
secara konstitusional. Bantuan hukum konstitusional diartikan
sebagai bantuan yang dilakukan oleh negara, yang dalam hal ini
lebih mudah dimaknai sebagai konsep human rights terutama dalam
pemenuhan hak-hak masyarakat tidak mampu.
Hal-hal tersebut yang mengakibatkan mau tidak mau/suka tidak
suka LBH harus mengambil kasus tersebut. LBH tidak semata-mata
hanya menandatangani surat kuasa saja, banyak hal yang dilakukan
oleh LBH ketika membantu masyarakat. Menerima kuasa dalam
konteks menangani kasus perkara di pengadilan adalah bagian kecil
saja, tidak ada 25%, yang sisanya adalah aktivitas untuk advokasi,
pengorganisasian, dan pemberdayaan masyarakat. LBH dapat
dikatagorikan kaya dari dua (2) hal yaitu: karena dokumen-dokumen
dan basis-basis yang terbentuk dari kegiatan-kegiatan yang tersebut
diatas. Yang kemudian didalam Undang-Undang No.16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum tersebut dinamakan dengan sebutan para
legal. Jadi dari dua (2) atau tiga (3) orang buruh, dan kami didik
yang seharusnya mereka akan mendidik buruh lain. Sama halnya
pendekatan kepada petani, nelayan, dll.
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d. Perguruan Tinggi
Menurut Lanny Ramli, informan dari Unit Konsultasi
dan Bantuan Hukum (UKBH) Fakultas Hukum Universitas
Airlangga, tugas dan fungsi utama dari perguruan tinggi, adalah
untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi yaitu pengabdian
kepada masyarakat. Khusus melalui UKBH, bentuknya dengan
pemberdayaan masyarakat juga pendampingan masyarakat.
Sebenarnya konsep bantuan hukum dalam system peraturan
perundang-undangan di Indonesia meliputi litigasi dan non litigasi,
tetapi karena para konsultan di UKBH FH Unair semua adalah PNS
maka tidak bisa mendampingi dalam proses litigasi. Kegiatan dalam
pendampingan masyarakat tidak dibiayai oleh anggaran khusus
oleh perguruan tinggi. Yang disediakan oleh pihak kampus bukan
berupa uang, melainkan dukungan tempat/fasilitas untuk konsultasi
dan menyediakan dosen dan mahasiswa yang dapat memberikan
jasa konsultasi. Prosedur yang diberlakukan oleh UKBH dalam
memberikan pelayanan konsultasi gratis kepada masyarakat miskin
mensyaratkan adanya surat keterangan tidak mampu.
Menurut informan, perhatian pemerintah daerah, lembaga
penegak hukum, dan lembaga bantuan hukum dalam penyediaan
akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah baik,
apalagi akan disertai dengan raperda bantuan hukum. Salah satu
indikator penilaiannya adalah fungsi koordinasi yang dilakukan di
antara pemerintah daerah dengan lembaga penegak hukum dalam
pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin. Koordinasi
dimaksud adalah dalam hal pemberian bantuan hukum melalui
kegiatan Posbakum. Sedangkan peran lembaga kampus untuk
mendukung akses bantuan hukum kepada masyarakat miskin hanya
sebatas pemberian konsultasi yang bersifat non litigasi, dengan
melibatkan beberapa komponen yaitu dosen dan mahasiswa. Hal
ini dikarenakan Tidak adanya kartu izin beracara.
e. Orang yang Berkonflik dengan Hukum
Husaini, 63 Tahun, bekerja sebagai petani dan mempunyai tiga orang
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anak. Kasus yang dilakukan oleh Husaini adalah kasus pencabulan terhadap
anak dibawah umur, yang merupakan anak tirinya sendiri dan berusia 13
Tahun. Husaini ditahan di Polres Sidoarjo, dan mendapat ancaman pidana
selama 15 tahun penjara, dan vonis hakim pada saat persidangan adalah 7
tahun. Pada saat diwawancarai, Husaini telah menjalani masa tahanannya
selama 4 tahun. Pada saat diwawancarai, ia menyatakan bahwa pada saat
pemeriksaan kepolisian, ia tidak didampingi oleh pengacara/penasehat
hukum dan tidak ditawarkan oleh pihak polres Sidoarjo.
Atep Kariana, 32 Tahun, bekerja sebagai wiraswasta. Ia dipidana
karena telah melanggar Pasal 285 KUHP dan diancam pidana selama 9
tahun penjara. Pada saat diwawancarai, Atep telah menjalani masa tahanan
selama 9 bulan. Pada saat proses pemeriksaan di kepolisian, Atep tidak
ditawari oleh pihak kepolisian untuk pendampingan penasehat hukum/
pengacara. Sedangkan pada saat proses di kejaksaan, Atep ditawari untuk
memakai seorang penasehat hukum/pengacara tetapi dikarenakan tidak
mempunyai biaya, maka Atep tidak menolak untuk memakai pengacara.
Pada saat itu, Atep tidak ditawarkan bahwa adanya pengacara yang gratis
yang dapat mendampinginya pada proses pemeriksaan hingga pengadilan.
Pada saat persidangan, melalui majelis hakim, Atep diberikan penasehat
hukum untuk mendampingi proses sidang, tetapi yang dihasilkan adalah
tidak ada bantuan berupa perlawanan hukum yang dilakukan oleh pengacara
terhadap tuntutan yang diberikan majelis hakim terhadap Asep.
Analisis
Peran dari lembaga-lembaga terkait dalam pemenuhan hak bantuan
hukum bagi masyarakat miskin adalah sebagai berikut:
Peran pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga bantuan hukum,
dan perguruan tinggi dalam merealisasikan pelaksanaan bantuan hukum
“pro bono”

o
42

No.
1.

Jurnal Hak Asasi Manusia

Lembaga
Pemerintah
Daerah

Peran
a. Di dalam tugas dan fungsinya Pihak Pemda
tidak memberikan pelayanan pendampingan
terhadap masyarakat yang terkena kasus
pidana, hanya memberikan bantuan hukum
dan pendampingan kepada Pegawai Negeri
Sipil yang terlibat dalam kasus Tata Usaha
Negara dan Perdata. Beberapa pemerintah
daerah tidak mengalokasikan anggaran
bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
b. Untuk
pemberian
bantuan
terhadap
masyarakat, pihak Pemda hanya sebatas
non-litigasi atau memberikan penyuluhan
terkait dengan adanya peraturan perundangundangan yang baru.
c. Di Provinsi Jawa Timur, pemerintah daerah
memberikan bantuan dana sejumlah ± 1
Miliar yang diberikan oleh Dinas Catatan
Sipil kepada Pihak Pengadilan terkait dengan
pembuatan Akta Kelahiran
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a. Dalam proses pemeriksaan sesuai dengan
Pasal 56 KUHAP, yaitu:
(1)Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka
atau didakwa melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana mati atau ancaman
pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi
mereka yang tidak mampu yang diancam
dengan pidana lima tahun atau lebih yang
tidak mempunyai penasihat hukum sendiri,
pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat
pemeriksaan dalam proses peradilan wajib
menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk
bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), memberikan bantuannya dengan cumacuma.
b. Dalam proses pemeriksaan tersangka,
khususnya tersangka yang dituntut pidana
diatas lima (5) tahun, pihak kepolisian
bekerja sama dengan pengacara LBH /
pengacara yang sudah biasa dipakai oleh
pihak kepolisian.
c. Jika dalam proses pemeriksaan, tersangka tidak
mau didampingi maka penyidik memberikan
surat penolakan untuk didampingi penasehat
hukum yang ditandatangani oleh tersangka
d. Jika tersangka membutuhkan pendampingan
penasehat hukum maka kepolisian akan
berkoordinasi dengan LBH.
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Kejaksaan

a. Kejaksaan hanya bertugas memeriksa
berkas perkara yang dilimpahkan dari pihak
Kepolisian, jika perkara yang tuntutan
pidananya diatas lima (5) tahun maka wajib
di dalam berkas pemeriksaan kepolisian
dilampirkan surat penolakan jika tersangka
menolak didampingi oleh penasehat
Hukum.
b. Jika tidak ada surat penolakan tersebut,
maka berkas perkara tersebut dikembalikan
ke penyidik kepolisian.
c. Pihak Kejaksaan bisa menjadi Pengacara
Negara dan hanya mendampingi pejabat
negara yang terkait dengan permasalahan
Tata Usaha Negara.
d. Pihak Intelijen Kejaksaan hanya memberikan
penyuluhan hukum kepada masyarakat
terkait dengan peraturan perundangundangan yang baru.

4.

Pengadilan

a. adanya Posbakum untuk memberikan bantuan
hukum kepada masyarakat tidak mampu,
bekerjasama dengan asosiasi advokat yang
ditunjuk.
b. Pengadilan memberikan dana kepada
pengacara Posbakum dengan sistem “piket”
bukan dengan kasus yang ditangani.
c. Di Jawa Timur adanya kerjasama antara
Pemerintah Provinsi dengan Dinas Catatan
Sipil untuk pembuatan Akta Kelahiran
yang sudah telat, sehingga menjadi salah
satu pengadilan negeri percontohan bagi
pengadilan negeri yang lainnya.
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Lembaga
Bantuan Hukum
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a. LBH secara pro aktif membantu masyarakat
miskin, dalam hal ini menjadi kuasa
hukum mereka sampai pendampingan di
pengadilan. Untuk kasus-kasus tersebut,
LBH tidak hanya semata-mata memberikan
advise kepada mereka, tetapi mencoba
mengajak mereka untuk pintar dan dapat
bergerak sendiri dalam menghadapi kasus
yang dialaminya.
b. Dalam kasus-kasus privat atau perorangan,
yang pertama-tama dilakukan LBH adalah
bantuan hukum dalam konteks konsultasi
hukum, dan tidak bisa menangani langsung
sebagai kuasa hukum. Kalau memang tidak
bisa,biasanya memberikan rujukan kepada
Posbakum.
c. Ada beberapa LBH yang melakukan
pendampingan bagi pelaku tindak pidana
maupun kepada korban, seperti LBH
APIK. Dana pemberian bantuan hukum
berasal dari anggaran pemerintah daerah
maupun anggaran sendiri yang diperoleh
secara subsidi silang dari kasus-kasus yang
ditangani.
d. Berupaya memberdayakan masyarakat untuk
penyelesaian kasus pidana yang terjadi di
leingkungannya (mediasi).
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Perguruan
Tinggi

a. Memberikan bantuan hukum kepada
masyarakat sebatas advise, karena terbentur
dengan UU Advokat, yang menyatakan
bahwa
yang
diperbolehkan
untuk
memberikan pedampingan terdakwa adalah
advokat. Sebelum adanya UU Advokat, LBH
kampus dapat membantu masyarakat dalam
hal pendampingan dalam penyelesaian
proses hukum. Saat ini peran LBH kampus
hanya terbatas pada konsultasi hukum yang
bersifat non litigasi.
b. Memberikan penyuluhan hukum terkait
dengan isu-isu yang terjadi, misalnya bidang
pertanahan, perkawinan, dll.
c. Peran perguruan tinggi dalam program
pengabdian kepada masyarakat dapat
dilakukan melalui lembaga bantuan hukum
yang berada di bawah struktur organisasi
Fakultas Hukum. Perannya terbatas pada
pemberian konsultasi hukum saja.
d. Tidak ada program khusus dalam pemberian
bantuan hukum kepada masyarakat miskin
khususnya dalam pendampingan dalam
penyelesaian proses hukum (pidana)

Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak
bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
Dicantumkannya hak bagi seorang tersangka untuk memperoleh
bantuan hukum pada proses pemeriksaan ditingkat penyidikan dalam hukum
positif tidaklah berarti bahwa sejak saat itu mereka yang berhak, yaitu
tersangka akan begitu saja memperoleh bantuan hukum dari penasehat hukum
dalam penegakkan ide bantuan hukum menjadi kenyataan terdapat beberapa
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faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini dapat bersifat positif dalam
arti menunjang, maupun negatif dalam arti menghambat. Suatu hambatan
akan mengakibatkan penegakan ide bantuan hukum tidak dapat terwujud.
Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan ide bantuan hukum menjadi
kenyataan, yaitu: (1) substansi, (2) struktur dan kultur (3) sarana dan fasilitas.
Substansi berhubungan dengan aspek hukum positif yang mengalokasikan
hak bantuan hukum, struktur berhubungan dengan mekanisme kelembagaan
penyelenggara bantuan hukum, kultur berhubungan dengan nillai-nilai yang
ada di kalangan lembaga tersebut, sarana dan fasilitas berhubungan dengan
hal-hal yang memungkinkan bagi suatu lembaga untuk menjalankan tugastugas yang dibebankan padanya.
Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh berbagai
lembaga dalam pemenuhan hak bantuan hukum bagi masyarakat miskin
dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu: penyelenggara bantuan hukum,
penegak hukum, pemberi bantuan hukum, dan penerima bantuan hukum.
Penyelenggara Bantuan Hukum (pemerintah daerah dan pengadilan)
a. Faktor Pendukung
Pemerintah Provinsi Jawa Timur khusus mengalokasikan anggaran
terkait dengan pembuatan Akta Kelahiran bagi masyarakat tidak
mampu yang sudah melewati batas pembautan akta kelahiran.
b. Faktor Penghambat
Di beberapa daerah belum mengalokasikan anggaran karena: tidak
ada tugas dan fungsi pemda terkait dengan pemberian bantuan hukum
bagi masyarakat miskin, dan juga belum ada dasar hukumnya, serta
tidak adanya sumber daya manusia untuk memberikan pendampingan
terhadap masyarakat miskin.
Kendala umum yang dihadapi di berbagai lokasi penelitian
adalah belum jelasnya kategorisasi orang miskin di dalam peraturan
perundang-undangan, sehingga baik pemerintah daerah maupun
pengadilan ragu-ragu dalam menyalurkan dana bantuan hukum.
Di samping itu, terdapat masalah pula dalam pemenuhan syarat
administratif untuk mendapatkan dana bantuan hukum berupa surat
keterangan tidak mampu. Hal ini terjadi karena tidak semua para
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pencari keadilan merupakan penduduk setempat. Sementara itu, surat
keterangan tidak mampu hanya dikeluarkan oleh kepala desa atau
lurah. Untuk mendapatkan surat tersebut, biaya yang dikeluarkan akan
jauh lebih besar daripada dana bantuan hukum yang diperoleh. Hal ini
menjadi salah satu alasan mengapa para pencari keadilan tidak dapat
mengakses dana bantuan hukum yang tersedia.
Penegak Hukum (Polisi dan Jaksa)
a. Faktor Pendukung
Pihak Penyidik kepolisian (khususnya Polda) sudah memahami
pemberian bantuan hukum (Pendampingan penasehat hukum) untuk
masyarakat tidak mampu atau tersangka yang tuntutan pidananya
lebih dari lima (5) tahun; adanya kerjasama dengan pihak LBH dalam
pendampingan tersangka pada proses pemeriksaan perkara.
b. Faktor Penghambat
Bagi institusi kepolisian dan kejaksaan, dalam praktiknya, belum
tersedia dana bantuan hukum bagi mereka yang menjadi tersangka.
Padahal, undang-undang memberikan kewajiban pemberian bantuan
hukum berupa pendampingan penasihat hukum pada tahap pemeriksaan
di kedua lembaga ini.
Pemberi Bantuan Hukum (LBH, LKBH)
Sebagai lembaga pemberi bantuan hukum, baik LBH dan LBH
kampus memiliki peran yang besar dalam pemenuhan hak atas bantuan
hukum. Kedua lembaga ini sudah terbiasa memberikan bantuan hukum
untuk masyarakat miskin. LBH tidak hanya semata-mata memberikan
advise kepada masyarakat, tetapi mencoba mengajak mereka untuk
pintar dan dapat bergerak sendiri. Kegiatan menerima kuasa dalam
konteks menangani kasus perkara di pengadilan adalah bagian kecil
saja, yang sisanya adalah aktivitas untuk advokasi, pengorganisasian,
dan pemberdayaan masyarakat. Program pengabdian kepada
masyarakat dapat diberdayakan untuk kegiatan konsultasi hukum bagi
masyarakat
Dalam praktiknya, kendala yang dihadapi adalah: Pertama,
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tidak semua LBH mendapatkan dana yang tersedia baik di pengadilan
maupun di pemerintah daerah, Kedua, khusus untuk LBH kampus, karena
status pegawai negeri sipil yang diemban oleh pengajar, mengakibatkan
mereka tidak bisa beracara di depan pengadilan, sehingga kegiatan
yang diselenggarakan oleh LBH kampus bukan merupakan bentuk
pendampingan, namun hanya sebatas pemberian konsultasi hukum.
Pada praktiknya, para pencari keadilan yang berasal dari
masyarakat miskin cenderung untuk meminta bantuan ke kedua lembaga
ini untuk pendampingan, dibandingkan dengan kantor pengacara atau
konsultan hukum pada umumnya. Keterbatasan dana mengakibatkan
bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin ini menjadi kurang
maksimal.
Khusus bagi bantuan hukum yang diberikan oleh LBH, ada
ketentuan tidak tertulis bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan
hukum pada orang yang terlibat kasus korupsi dan narkoba dan obatobat terlarang. Hal ini dikarenakan kedua kasus ini mempunyai dampak
yang besar bagi kondisi sosial masyarakat dan akan memberikan
penilaian negatif kepada LBH jika para penasihat hukumnya beracara
untuk memberikan pembelaan pada kedua kasus tersebut.
Penerima Bantuan Hukum
Bagi orang yang berkonflik dengan hukum, khususnya bagi
masyarakat miskin, bantuan hukum diidentikkan dengan kehadiran
seorang pengacara/penasihat hukum serta “pengeluaran biaya” dan
proses hukum yang lebih panjang. Informasi yang diperoleh dari orang
yang berkonflik dengan hukum (tersangka maupun terpidana), dapat
disimpulkan bahwa sebagian besar dari mereka mengalami kesulitan
dalam mengakses bantuan hukum, khususnya dalam pendampingan
pengacara. Berbagai kondisi dapat menjadi penyebabnya. Pertama,
tingkat pengetahuan masyarakat tentang hak untuk mendapatkan
bantuan hukum sangat rendah. Masyarakat tidak mengerti dan tidak
mengetahui tentang proses hukum yang harus dilalui manakala mereka
tersangkut kasus pidana ataupun perdata. Jika mereka tahu akan haknya,
mereka tidak tahu harus mencari bantuan kemana. Kedua, ada persepsi
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yang berkembang di masyarakat bahwa untuk menghadirkan seorang
penasihat hukum adalah berarti mengeluarkan sejumlah uang yang
tidak sedikit dan akan menempuh proses hukum yang lebih lama
jika dibandingkan ketidakhadiran seorang penasihat hukum. Ada
juga persepsi yang muncul di masyarakat bahwa jika menggunakan
penasihat hukum maka vonis yang akan dijatuhkan hakim akan rendah
masa hukumannya. Ketiga, berdasarkan informasi dari informan,
tidak semua aparat penegak hukum menyediakan bantuan hukum
secara cuma-cuma kepada tersangka/terdakwa. Pada saat masyarakat
mendapatkan pendampingan penasihat hukum, ternyata peran
penasihat hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cumacuma kepada masyarakat kurang maksimalnya, dimana muncul kesan
bahwa penasihat hukum hanya bekerja secara formalitas saja tanpa
melakukan komunikasi dengan tersangka dalam proses pendampingan
hukum yang sedang berjalan.
Pada umumnya, masyarakat belum mengetahui haknya untuk
mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, termasuk tersedianya
dana bagi masyarakat yang tidak mampu. Di sisi lain, lembaga yang
menyediakan dana bantuan hukum seperti pemerintah daerah dan
pengadilan tidak secara transparan menyampaikan tersedianya dana
bantuan hukum ini kepada masyarakat. Konsekuensi dari ketidaktahuan ini memunculkan kondisi sebagai berikut: (i) mereka yang
berperkara tidak ditawarkan bantuan hukum oleh polisi, jaksa,
pengadilan, (ii) mereka yang berperkara ditawarkan tetapi menolak
dengan berbagai alasan, seperti biaya jasa yang tinggi dan akan
menempuh proses hukum yang panjang, (iii) mereka yang berperkara
mendapatkan bantuan hukum, tetapi ternyata tidak menyangkut semua
proses peradilan), (iv) mereka yang mendapatkan bantuan hukum
tetapi bantuan hukum tersebut tidak sesuai harapannya.
Meskipun ada ketentuan yang mewajibkan seorang penasihat
hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin
(Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
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Advokat), namun dalam praktiknya tidak semua advokat melaksanakan
ketentuan tersebut. Temuan data di lapangan menunjukkan bahwa
terdapat beberapa penasihat hukum yang melakukannya, namun ini
hanya inisiatifnya sendiri.
PENUTUP
Simpulan
1. Model pelaksanaan bantuan hukum “probono” di lapangan menunjukkan
adanya 3 pola bantuan hukum yaitu pemberian bantuan hukum non
litigasi, litigasi, dan gabungan non litigasi dan litigasi. pemerintah daerah
pada umumnya hanya memberikan bantuan hukum secara non litigasi
di mana pelaksanaannya sama sekali tidak membebani kepada anggaran
daerah. Hanya daerah tertentu saja pemerintah daerah berani untuk
menyediakan dana yang berasal dari anggaran daerah untuk memberikan
bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
2. Pada masing-masing lembaga pemerintah daerah, penegak hukum,
lembaga advokat, dan perguruan tinggi terdapat upaya yang berbeda
untuk merealisasikan pelaksanaan bantuan hukum “probono”. Upaya ini
dapat berupa kebijakan yang dibuat secara kelembagaan maupun individu
pejabat yang bersangkutan. Adapun upaya dalam bentuk kebijakan secara
kelembagaan antara lain pembentukan peraturan daerah sebagai dasar
pemberian bantuan hukum dan penandatangan MoU antara lembaga
yang bersangkutan dengan kantor lembaga bantuan hukum. Sementara
kebijakan individu pejabat yang bersangkutan dapat berupa kerjasama
yang didasarkan pada hubungan personal antara penegak hukum dengan
penasehat hukum.
3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak bantuan
hukum bagi masyarakat miskin dapat berasal dari: penyelenggara bantuan
hukum (pemerintah daerah dan pengadilan), penegak hukum (polisi dan
jaksa), pemberi bantuan hukum (LBH dan LKBH), dan penerima bantuan
hukum. Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui adanya hak atas
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bantuan hukum. Sebaliknya, lembaga yang menyediakan dana bantuan
hukum seperti pemerintah daerah dan pengadilan tidak secara transparan
menyampaikan tersedianya dana bantuan hukum ini kepada masyarakat.
Konsekuensi dari ketidak-tahuan ini memunculkan kondisi sebagai
berikut: (i) mereka yang berperkara tidak ditawarkan bantuan hukum oleh
polisi, jaksa, pengadilan, (ii) mereka yang berperkara ditawarkan tetapi
menolak dengan berbagai alasan, seperti biaya jasa yang tinggi dan akan
menempuh proses hukum yang panjang, (iii) mereka yang berperkara
mendapatkan bantuan hukum, tetapi ternyata tidak menyangkut semua
proses peradilan), (iv) mereka yang mendapatkan bantuan hukum tetapi
bantuan hukum tersebut tidak sesuai harapannya.
Rekomendasi
1. Perlu Dibuat suatu standar kebijakan pembiayaan bantuan Hukum
yang bersumber dari APBD sebagai refleksi tanggungjawab
pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak atas Bantuan
Hukum.
2. Dalam peraturan Pelaksana perlu dinyatakan penegasan posisi
LBH Kampus sebagai bentuk lembaga yang disama kan dengan
Advokat yang berbadan Hukum
3. Perlu dibuat kebijakan tentang pola pemberian bantuan hukum
yang seragam di semua pemerintah daerah agar masyarakat
mengetahui dengan jelas dan sama tentang tatacara perolehan
hak atas bantuan hukum tersebut.
4. Pernyataan ketua pengadilan sebagai pengganti surat miskin
atau surat keterangan tidak mampu dapat menjadi alternative
kebijakan yang dikukuhkan melalui edaran mahkamah agung.
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PENDIDIKAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DAN
PENGEMBANGAN RINTISAN SEKOLAH BERTARAF
INTERNASIONAL PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS
Penny Naluria Utami
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Kelompok Khusus
Badan Penelitian dan Pengembangan HAM
Abstract
The Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 has mandated that one
of the Indonesia’s national goals is the creation of national intellectual life.
Therefore every Indonesian citizens, regardless of their social status, race,
ethnicity, religion, and gender are entitled to quality education services. One
effort to improve the quality of education contained in Article 50 paragraph
(3) of Law No. 20 Year 2003 on National Education System, which states that
the central and or local government establish at least one unit of education
at all levels of education to be developed as an international education
unit. Article 12 of Law No. 39 Year 1999 on Human Rights states that
everyone has the right to protection of personal development, to education,
to educate themselves, and improve the quality of human life in order to be
faithful, pious, noble responsibility, and welfare in accordance with human
rights. The focus of this research is in accordance with the actual conditions
covering: the utilization costs for the development of international school
stubs (RSBI), the quality of student and teacher recruitment based on basic
principles of human rights. This study uses a case study research design and
conducted in North Sumatra and East Java.
Keywords: pioneering the development of international schools, high
schools and the principles of human rights-based education
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Abstrak
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah
mengamanatkan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia
adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan oleh sebab itu Warga Negara
Indonesia tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender
berhak memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu. Salah satu upaya
untuk meningkatkan pendidikan yang bermutu termuat dalam Pasal 50 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, yang menyatakan bahwa Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah
menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua
jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang
bertaraf Internasional. Pasal 12 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan
bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan
dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang
beriman, bertakwa, bertanggungjawab berakhlak mulia, dan sejahtera sesuai
dengan hak asasi manusia. Fokus penelitian ini disesuaikan dengan kondisi
aktual yaitu: pemanfaatan biaya untuk pengembangan Rintisan Sekolah
Bertaraf Internasional (RSBI), perekruran siswa dan kualitas guru ditinjau dari
prinsip pokok HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan
desain studi kasus dan dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Timur.
Kata kunci: pengembangan rintisan sekolah bertaraf international, sekolah
menegah atas dan pendidikan berbasis hak asas manusia
I.

PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam Abad ke-21 yang dikenal dengan era globalisasi yang
memiliki ciri perubahan antara lain: 1) perubahan yang sangat cepat
dalam kehidupan masyarakat; 2) perkembangan teknologi informasi
yang sangat cepat dan berdampak pada hubungan antar negara
di dunia tanpa batas. Perubahan yang sangat mendasar tersebut
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berdampak pada perubahan besar dan cepat dalam tata kehidupan
masyarakat, persaingan sangat ketat antar bangsa baik didalam
maupun luar negeri. Perubahan-perubahan tersebut menuntut adanya
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia
yang siap berkompetisi untuk merebut pendidikan yang berkualitas,
menjadi tenaga kerja yang dapat merebut profesi-profesi yang
strategis, menjadi pelajar yang siap berkompetisi tingkat regional
maupun internasional dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi
dan seni-budaya, olah raga, serta dapat berkompetisi dalam arena
pertukaran pelajar tingkat regional maupun internasional. Semua
tuntutan itu menjadi tantangan berat untuk dapat menyediakan
lembaga pendidikan yang mampu mempersiapkan SDM Indonesia
sejajar dengan SDM negara-negara lain di dunia.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
telah mengamanatkan bahwa salah satu tujuan Negara Republik
Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan oleh sebab
itu Warga Negara Indonesia tanpa memandang status sosial, ras,
etnis, agama, dan jender berhak memperoleh pelayanan pendidikan
yang bermutu. Amanat ini ditegaskan lagi dalam Pasal 28C
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yang berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan
dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,
seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia”.
Pendidikan sebagai hak asasi manusia ini secara lebih spesifik
dinyatakan di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor Nomor 39
tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi “Setiap orang
berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk
memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan
kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa,
		Yoyon Bahtiar I, Membangun Sekolah Bertaraf Internasional, diunduh pada tanggal 18 November
2010, Pukul 12: 36 WIB. http://file.upi.edu/Direktori/A-FIP/JUR.ADMINISTRASI PENDIDIKAN/
196210011991021YOYON BAHTIAR IRIANTO/MEMBANGUN MADRASAH BERTARAF INTERNASIONAL.pdf
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bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai
dengan hak asasi”. Terpenuhinya hak atas pendidikan merupakan
prasyarat bagi terpenuhinya hak-hak asasi manusia lainnya, baik
itu hak ekonomi, sosial dan budaya; maupun hak sipil dan politik.
Penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional
(RSBI) merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijabarkan dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional. Pasal 50 Ayat (3) undang-undang tersebut menyatakan,
pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan
sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang
pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang
bertaraf internasional. Selain undang-undang, Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan juga
menegaskan kembali perlunya sekolah bertaraf internasional. Pasal
61 Ayat (1) peraturan pemerintah tersebut menyatakan, pemerintah
bersama-sama pemerintah daerah menyelenggarakan satu satuan
pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya
satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah
untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf
internasional. Dengan demikian penyelenggaraan sekolah bertaraf
internasional dijamin oleh undang-undang.
Tujuan utama penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf
Internasional adalah upaya perbaikan kualitas pendidikan nasional,
khususnya supaya eksistensi pendidikan nasional Indonesia diakui
di mata dunia dan memiliki daya saing dengan negara-negara maju
lainnya. Sejak diluncurkan kebijakan RSBI, pemerintah menuai
pujian dan juga kritikan, baik itu pujian bahwa kebijakan RSBI
merupakan langkah maju untuk memperbaiki kualitas pendidikan
Indonesia, maupun kritikan bahwa konsep ini tidak didahului
dengan studi secara mendalam. Ada beberapa hal yang dapat kita
jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengkritisi kebijakan
pemerintah tentang RSBI tersebut, yaitu: 1) RSBI lebih cenderung

Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional (Sebuah Analisis Kritis), diunduh pada tanggal 18 November 2010,
pukul 14:13 WIB, http://www.vilila.com/2010/08/kebijakan-sekolah-bertaraf.html
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menggunakan perencanaan pendidikan dengan Pendekatan Cost
Effectivenes (efektivitas biaya); 2) Potensi terjadi Sistem Pendidikan
yang Bersifat Diskriminatif dan Eksklusif; 3). Potensi terjadi
komersialisasi pendidikan; 4). Konsep standar nasional pendidikan
dan diperdalam standar internasional; dan 5) Tujuan pendidikan
yang misleading.
Dalam hal pengelolaan pendidikan pada sekolah menengah
atas (SMA) yang sudah RSBI diperoleh dari pemerintah, namun dana
yang diperoleh tidak cukup mendukung kebutuhan pendidikan. Hal
ini dapat dilihat pada permasalahan dalam pembiayaan siswa yang
dihadapi oleh RSBI. Besarnya beban biaya RSBI disebabkan sekolah
perlu menyesuaikan diri untuk mencapai standar internasional.
Belum adanya standar seleksi penerimaan siswa pada SMA
yang sudah RSBI. Selama ini di setiap Provinsi, Kabupaten/Kota
menerapkan standar seleksi penerimaan sesuai dengan kebijakan
masing-masing daerah dan kebutuhan dalam penerimaan siswa
baru RSBI. Selain itu juga, belum diterapkan program subsidi
untuk mempermudah bagi siswa yang akan masuk RSBI dengan
latar belakang ekonomi yang kurang mampu, sesuai dengan minat,
bakat dan kemampuan setiap siswa, sehingga nantinya akan ada dua
jalur masuk RSBI, yaitu RSBI reguler dan RSBI mandiri. Dalam
proses belajar mengajar semestinya dilakukan bilingual (bahasa
Indonesia-Inggris) diperlukan agar siswa mampu menguasai bahasa
internasional. Namun adanya hambatan berupa sumber daya manusia
para guru yang belum fasih Bahasa Inggris. Selain itu, belum
adanya alternatif model pengembangan materi pembelajaran serta
modul yang diberikan di SMA yang sudah RSBI tidak semuanya
dibahasakan dalam Bahasa Inggris (mata pelajaran Matematika)
dikarenakan apabila dibahasa Inggriskan akan mempunyai makna
dan penerimaan yang berbeda.
Menurut Hywel Coleman, konsultan pendidikan dari British
Council dan pengajar di Universitas Leeds, Inggris, mengatakan
	
	

Hasil penelitian Badan Litbang HAM Tahun Kedua, Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia Dan
Pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional: Studi Pemetaan Dan Pengembangan Di Berbagai SMA Unggulan, Jakarta, 2010.
Ibid.
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RSBI salah konsep sejak awal. Mestinya Indonesia menyiapkan
siswa berwawasan internasional dengan bangga terhadap budaya
bangsanya. “Bukan dengan mengubah cara penyampaian pelajaran
menggunakan bahasa Inggris.” Berdasarkan kajian serupa di
Korea dan Thailand, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa
pengantar di sekolah ternyata tidak efektif sehingga ditinggalkan.
Efektivitas kebijakan pendidikan selama ini berlangsung tanpa
evaluasi dan monitoring yang memadai. Sulitnya mengontrol
perilaku birokrasi pengelola kebijakan pendidikan hanyalah salah
satu bukti yang menunjukkan bahwa reformasi birokrasi yang kita
inginkan tidak pernah berjalan. Penyebabnya, antara lain, ketiadaan
unsur masyarakat ketika sebuat kebijakan akan diakuisisi ke dalam
bentuk program.
Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) menegaskan
tidak akan menambah jumlah Rintisan Sekolah Berstandar
Internasional (RSBI) di setiap provinsi untuk waktu yang tidak
ditentukan karena pemerintah ingin mengejar kualitas dengan
membenahi secara serius program sekolah eksklusif itu. Saat
ini jumlah RSBI mencapai 1.300 jumlah sekolah, Kementerian
Pendidikan Nasional (Kemendiknas) tidak akan menambah jumlah
sekolah karena pemerintah tidak ingin mengejar sisi kuantitas
namun membenahi secara serius kualitas. Untuk itu, Kemendiknas
bermaksud mengevaluasi RSBI dan SBI tersebut.
Ada empat parameter yang akan dijadikan dasar evaluasi,
yaitu akuntabilitas keuangan, proses perekrutan siswa, prestasi
akademik yang dihasilkan, dan apakah persyaratan RSBI sudah
terpenuhi.

B. PERUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah untuk menempatkan
	
	
	
	
	

SBI Salah Konsep: Mementingkan Status, Terjadi Diskriminasi Pendidikan, Kompas, 11-3-2011.
Ibid.
Majalah Tempo, Kapitalisasi Sekolah Swasta Kita, No. 26 Tahun XVII, 05-11 Mei 2001, hal. 99
Evaluasi yang Bikin Resah, Forum Keadilan, Edisi Nomor 47/21-27 Maret 2011.
Stop Sekolah Bertaraf Internasional, TEMPO Interaktif. http://www.tempointeraktif.com/hg/kolom/2010/07/30/, diunduh pada tanggal 7 April 2011, pukul 10.05 WIB.
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siswa yang tidak mampu untuk sekolah di RSBI ditinjau dari
prinsip pokok HAM?
Bagaimana kesiapan sekolah dalam meningkatkan kualitas
guru ditinjau dari prinsip pokok HAM?
Bagaimana pemanfaatan biaya untuk pengembangan RSBI
ditinjau dari prinsip pokok HAM?

C. TUJUAN DAN MANFAAT
1. Tujuan
Untuk mengindentifikasi pemanfaatan biaya untuk
pengembangan SBI, perekrutan siswa dan kualitas guru ditinjau
dari prinsip pokok HAM. Berdasarkan temuan-temuan di
lapangan akan dibuat model Rencana Induk Pengembangan
Sekolah Bertaraf Internasional yang berperspektif hak asasi
manusia (HAM).
2. Manfaat
Bahan studi untuk pengembangan mutu sekolah unggulan
(bertaraf Internasional) di berbagai wilayah Indonesia
dan memberikan masukan bagi kementerian Pendidikan
Nasional, Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan setempat
dalam membuat kebijakan dan program pengembangan dan
peningkatan mutu.
D. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengevaluasi
keberadaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (aspek
penerimaan siswa, pembiayaan dan kualitas guru) sesuai dengan
prinsip pokok hak asasi manusia.
E. METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan metode penelitian evaluatif dan
deskriptif. Penelitian evaluatif digunakan untuk mengetahui
pelaksanaan sekolah bertaraf internasional. Sedangkan penelitian
deskriptif dilakukan
untuk menjelaskan perubahan yang
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didasarkan atas masukkan dan saran atas implementasi rintisan
sekolah bertaraf internasional. Adapun teknik pengumpulan data
menggunakan data primer, observasi, kuesioner dan data sekunder
yang diperoleh dari buku-buku, literatur, tulisan hasil penelitian.
Analisis dilakukan secara kualitatif dan kesimpulan ditarik dengan
merujuk pada tujuan penelitian ini.

II. Sintesa
Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak universal, karena
berlaku bagi siapa saja, dimana saja, dan kapan saja. Hak ini tidak
dihubungkan dengan jenis kelamin, umur, kewarganegaraan, agama,
suku, dan lain-lain. Hak atas pendidikan ini sesungguhnya dilandasi
oleh kenyataan bahwa hak pendidikan dasar yang universal ini
merupakan salah satu tujuan pembangunan millennium yang harus
dicapai pada tahun 2015. Dengan demikian, strategi pembangunan
harus memberikan perhatian yang seksama kepada pemenuhan hak
atas pendidikan serta memastikan bahwa semua pihak bisa mendapat
manfaat dari tersedianya akses yang lebih baik kepada pendidikan.
Hak atas pendidikan tidak terlepas dari apa yang terdapat dalam 6
prinsip-prinsip pokok hak asasi manusia yang merupakan rumusan
dasar dan acuan standar dalam melaksanakan hak pendidikan, yaitu:
a) Universal dan tidak dapat dicabut (universality and inalienability);
b) Tidak bisa dibagi (indivisibility); c) Saling bergantung dan
berkaitan (interdependence and interrelation); d) Kesetaraan dan nondiskriminasi (equality and non-discrimination); e) Partisipasi dan
kontribusi (participation and contribution); dan f) Tanggung jawab
Negara dan penegakan hukum (state responsibility and rule of law).
Hasil penelitian mengenai kebijakan pemerintah daerah untuk
menempatkan siswa yang tidak mampu untuk sekolah di RSBI,
kesiapan sekolah dalam meningkatkan kualitas guru, dan pemanfaatan
biaya untuk pengembangan RSBI ditinjau dari prinsip pokok HAM
menunjukkan data sebagai berikut:
I. Kebijakan pemerintah daerah untuk menempatkan siswa yang
tidak mampu untuk sekolah di RSBI ditinjau dari prinsip pokok

Jurnal Hak Asasi Manusia

63

HAM
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan ada kebijakan
pemerintah daerah dan sekolah dalam menempatkan siswa yang tidak
mampu untuk sekolah di RSBI. Bentuknya berupa pengalokasian
anggaran pendidikan dalam APBD dan kebijakan sekolah dalam
menempatkan siswa yang tidak mampu. Persyaratan yang harus
dipenuhi oleh siswa yang tidak mampu untuk sekolah di RSBI adalah
membuat surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh Kelurahan
didasarkan dari surat keterangan Ketua RT. Dalam surat keterangan
dijelaskan merupakan persyaratan administrasi mendapatkan bantuan
sekolah.
Sekolah yang berada dibawah yayasan, seperti SMA Sutomo 1
Medan, SMA 2 Muhammadiyah Surabaya dan SMA Taruna Nusantara
mempunyai kebijakan yang berbeda dalam hal siswa yang tidak
mampu. Kebijakan SMA Sutomo 1 Medan mekanisme yaitu setiap
calon siswa yang tidak mampu ketika mendaftarkan diri mengajukan
pengurangan biaya kepada yayasan dengan mengisi form permohonan
dan melampirkan rekening listrik dan telepon (apabila ada) dan
membuat program subsidi silang yang ditujukan bagi siswa yang
tidak mampu. SMA 2 Muhammadiyah Surabaya mayoritas siswanya
orang berada sehingga siswa tidak mampu sedikit, akan tetapi yayasan
mempunyai kebijakan membuat program subsidi silang manakala
dalam perjalanannya ada orang tua siswa yang tidak mampu membiayai
anaknya.
SMA Taruna Nusantara kebijakan untuk siswa yang tidak
mampu melalui jalur beasiswa dengan persyaratan sebagai berikut:
1) menyerahkan daftar penghasilan ortu/wali, disahkan oleh instansi
tempat bekerja atau Kepala Desa/Lurah (bagi pedagang/buruh/ tani/
nelayan); dan 2) menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga & KTP ortu/
wali.
Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan suatu kebijakan mengenai
pengelolaan BOP. Kebijakan tersebut berupa Peraturan Walikota
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Surabaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Biaya Operasional Pendidikan Tahun 2011. Biaya Operasional
Pendidikan (BOP) adalah sejumlah anggaran yang disediakan oleh
Pemerintah Kota Surabaya dan diperuntukkan bagi Sekolah Dasar
Negeri (SDN)/Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)/Sekolah Menengah
Pertama Negeri Terbuka (SMPNT)/Madrasah Tsanawiyah Negeri
(MTsN) dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN)/Sekolah
Menengah Aliyah Negeri (MAN)/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
(SMKN). Sementara SMA 2 Muhammadiyah Surabaya memilih
tidak mendapatkan BOP karena persyaratannya terlalu memberatkan
sekolah.
Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah daerah dan sekolah dengan
memberikan kemudahan bagi siswa yang tidak mampu memberikan
hak yang sama dengan siswa yang lain (secara ekonomi mampu)
untuk dapat menikmati pendidikan bertaraf internasional. Banyak
kemungkinan bahwa siswa yang tidak mampu dalam ekonomi,
memiliki kemampuan dan kualitas untuk bersaing dan diakui di
sekolah RSBI. Mereka juga memiliki hak sebagai warga negara untuk
mendapatkan pendidikan yang bermutu, yang telah ditetapkan di
dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional.
Subsidi silang yang diprogramkan oleh sekolah RSBI harus
didukung oleh pemerintah (pusat dan daerah). Melihat besarnya
biaya yang harus dibayarkan hanya pada awal masuk sekolah, pasti
orang tua siswa dari kalangan tidak mampu akan berpikir berulang
kali untuk memasukkan anaknya di RSBI meskipun mereka memiliki
kemampuan yang sangat memadai dalam bidang akademik.
Selain itu, pemerintah (pusat dan daerah) juga perlu membuat
kebijakan adanya peran serta masyarakat dalam kelancaran proses
penyelenggaraan RSBI. Apabila dihubungkan dengan kebijakan
Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Pengelolaan BOP maka
pihak sekolah tidak mempunyai kewenangan mengambil dan
menentukan dana dari masyarakat. Hal ini berakibat sekolah tidak
dapat merencanakan biaya penyelenggaraan proses pembelajaran
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dari sumber dana masyarakat dan dikhawatirkan meyelenggaraan
pembelajaran terganggu.
Mengingat keterbatasan dana dari pemerintah pusat dan daerah,
maka diperlukan juga dana swadaya masyarakat untuk menjamin
berlangsungnya sekolah internasional melalui sosialisasi sehinggga
dapat menarik kepedulian dari masyarakat. Akan tetapi, dana
yang didapat dari masyarakat harus dikelola secara transparan
dan akuntabel. Transparan berarti dilakukan secara terbuka agar
warga sekolah dan masyarakat dapat memberikan saran, kritik serta
melakukan pengawasan dan pengendalian. Akuntabel berarti dapat
dipertanggungjawabkan, baik dari segi kualitas, kuantitas pekerjaan
maupun penggunaan keuangan.
Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah daerah dan sekolah untuk
memberikan kesempatan kepada siswa yang tidak mampu sekolah di
RSBI merupakan equality and non-discrimination (kesetaraan dan
non-diskriminasi). Setiap individu sederajat sebagai umat manusia dan
memiliki kebaikan yang inheren dalam harkat-martabatnya masingmasing.
II. Kesiapan sekolah dalam meningkatkan kualitas guru ditinjau dari
prinsip pokok HAM
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata
pendidikan guru adalah strata S1. Kualifikasi pendidikan guru 30%
berpendidikan S2/S3 dari perguruan tinggi yang program studinya
terakreditasi A dengan program studi sesuai dengan mata pelajaran
yang diajarkan sebagaimana dalam buku penyelenggaraan program
RSBI belum tercapai tercapai.
Menurut Informan SMAN 2 Balige dan SMA Sutomo 1 Medan
bahwa kualifikasi pendidikan guru minimal 30% berpendidikan S2/
S3 dan sesuai dengan mata pelajarannya sebagaimana dalam pedoman
RSBI tidak menjamin menghasilkan kualitas lulusan yang bagus.
Fakta di lapangan menunjukkan SMAN 2 Balige yang mayoritas
gurunya berpendidikan S1, dapat menghasilkan kualitas lulusan yang
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sangat maksimal. Dimana hampir 99% siswa yang lulus diterima di
perguruan tinggi negeri ternama yang ada di Indonesia, seperti ITB,
UGM, UI, UNAIR, USU dan bahkan ada sampai ke luar negeri,
seperti Singapura, Malaysia, Australia.
Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Sutomo
1 Medan bahwa S2 bukan jaminan kualitas lulusan, karena mengajar
di depan kelas dibutuhkan keahlian dan kepercayaan diri serta
pengalaman. Apabila tenaga pendidik hanya cakap dalam berteori
sementara dalam prakteknya tidak bisa apa-apa, maka siswa akan
mendapat kesulitan dalam proses belajar mengajar.
Dalam perekrutan tenaga pendidik SMA 1 Utomo memberlakukan
sistem yang sangat ketat, dimana tenaga pendidik tidak hanya di
uji kecerdasannya tetapi juga psikologisnya. Pernah ada kejadian
dimana yang lulusan S2 tidak diterima sebagai tenaga pendidik di
SMA 1 Utomo sementara yang lulusan S1 diterima karena ketika di
uji untuk praktek mengajar secara langsung di kelas yang lulusan
S2 mengalami kesulitan di dalam menyampaikan pelajaran kepada
siswa.
Untuk meningkatkan kualitas para guru, Pemerintah daerah dalam
hal ini Dinas Pendidikan Provinsi mengadakan beasiswa yang tidak
rutin. Dinas Pendidikan Kota mengadakan beasiswa untuk para guru
SMAN, sedangkan Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir tidak
mengalokasikan beasiswa untuk para guru melanjutkan pendidikan
S2.
Sekolah-sekolah yang sudah RSBI tidak mengalokasikan secara
khusus anggaran untuk beasiswa guru melanjutkan sekolah S2.
Sekolah yang berada di bawah yayasan mengalokasikan anggaran
beasiswa untuk para guru melanjutkan S2 sesuai kebutuhan.
Biaya pendidikan yang harus disiapkan guru untuk studi di S2
cukup banyak, mencakup semua jenis pengeluaran yang berkenaan
dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang
maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang).
Demikian pula, faktor dukungan dana untuk guru agar dapat studi
di S2 perlu mendapatkan perhatian serius. Hal ini penting, karena
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hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan
biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya yang memadai,
proses studi di S2 tidak akan berjalan dengan baik.
Untuk memenuhi kuota yang dituntut dalam RSBI (30% harus S2),
dimana untuk daerah tertentu seperti Kabupaten Toba Samosir yang
jauh dari ibukota provinsi sehingga akses untuk meningkatkan kualitas
pendidikan guru mengalami hambatan. Pemerintah (pusat, provinsi,
daerah) sebaiknya menerapkan affirmative action dengan memberikan
beasiswa kepada guru-guru yang berada di daerah terpencil atau jauh
dari ibukota provinsi agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan para
guru. Kebijakan tersebut, dapat berupa pembebasan tugas mengajar
selama guru sekolah S2 di ibukota provinsi atau dengan cara belajar di
kelas jarak jauh, sehingga para dosen yang dating ke kabupaten.
Berdasarkan hasil pengamatan, sebagian besar guru SMA
bisa berbahasa Inggris secara aktif dan hampir semuanya bisa
mengaplikasikan komputer. Program yang dijalankan pihak sekolah
yaitu memberikan pelatihan atau kursus bahasa inggris dan
komputer.
Berdasarkan prinsip pokok HAM, indikator kompetensi kualitas
guru di sekolah RSBI, negara belum dapat memenuhi prinsip pokok
hak asasi manusia yaitu meningkatkan kompetensi kualitas guru yang
sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
III. Pemanfaatan biaya untuk pengembangan RSBI ditinjau dari
prinsip pokok HAM
Berdasarkan hasil lapangan di Sumatera Utara pembiayaan masih
mengandalkan dana pemerintah dan komite sekolah. Sementara di
Jawa Timur Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan suatu kebijakan
mengenai pengelolaan BOP. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13
Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional
Pendidikan Tahun 2011.
Berdasarkan hasil data lapangan menunjukkan bahwa pembiayaan
sekolah di RSBI masih dihitung secara minimal, yaitu menyangkut
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besaran subsidi dari pemerintah untuk tiap siswa pada setiap tingkat
satuan pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Biaya Operasional Pendidikan Tahun 2011, yang mana menyebutkan
untuk SMA RSBI mendapatkan BOP dari Pemerintah Kota Surabaya
sebesar Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per siswa
per bulan. Sekolah yang telah menerima BOP tidak diperkenankan,
menarik Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan
membebani biaya apapun kepada siswa tidak mampu.
Pembiayaan pendidikan baru menyentuh aspek kebutuhan siswa
sebagai unit analisnya, belum menghitung kebutuhan institusi sekolah
sebagai sebuah pendekatan penjaminan mutu (quality assurance).
Untuk sekolah di RSBI membutuhkan biaya yang cukup besar.
Biaya yang cukup besar dipenuhi melalui subsidi pemerintah dan
swadaya sekolah. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah membuat
suatu kesepakatan dalam pembiayaan yaitu pemerintah pusat 50%,
pemerintah propinsi 30%, dan pemerintah kabupaten/ kota 20%.
Namun hal ini dapat berubah tergantung pada kekayaan daerah, artinya
pemerintah daerah dapat berkontribusi lebih daripada kesepakatan
yang telah dibuat. Namun, diharapkan bahwa subsidi dari pemerintah
pusat hanya dalam fase rintisan (RSBI) dengan kurun waktu 3 tahun
dan pembiayaan selanjutnya dapat ditangani oleh pemerintah daerah
melalui otonomi daerah.
Bagi sekolah swasta (yayasan) pembiayaan SBI diserahkan
sepenuhnya pada yayasan yang menaungi sekolah tersebut. Namun
pemerintah juga dapat memberikan subsidi melalui persyaratan
tertentu. Akan tetapi, keterbatasan subsidi pemerintah untuk sekolah
negeri maupun swasta membuat biaya lebih dibebankan pada
orangtua.
Sejalan dengan adanya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS),
sekolah dapat menggali dan mencari sumber-sumber dana dari pihak
masyarakat, baik secara perorangan maupun secara melembaga, baik
di dalam maupun di luar negeri, sejalan dengan semangat globalisasi.
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Sumber pembiayaan (dana) yang diperoleh dari berbagai sumber
digunakan untuk kepentingan sekolah, khususnya kegiatan belajar
mengajar secara efektif dan efisien.
Pemenuhan kebutuhan pengelolaan pendidikan pada sekolah
bertaraf internasional diperoleh dari pemerintah. Namun dana yang
diperoleh tidak cukup mendukung kebutuhan pendidikan. Bukan
hanya Pemerintah daerah (Provinsi), bahkan pemerintah Kabupaten/
Kota pun kurang memberikan respon terhadap dana pendidikan bagi
penyelenggaraan RSBI dengan memberikan dana sesuai ketentuan
alokasi pendidikan. Hal ini dapat dilihat pada permasalahan dalam
pembiayaan siswa yang dihadapi oleh RSBI. Besarnya beban biaya
RSBI disebabkan sekolah perlu menyesuaikan diri untuk mencapai
standar internasional.
Untuk itu, pihak sekolah harus membuat Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang berisikan rencana
program dan kegiatan yang sangat terkait dengan waktu serta sumber
pembiayaan untuk masing-masing kegiatan dalam satu tahun anggaran
guna menunjang kelancaran proses belajar mengajar.
RAPBS akan mencerminkan sumber pemanfaatan biaya yang
diperoleh dari masing-masing kegiatan serta dimungkinkan dibiayai
dari beberapa sumber pembiayaan dan sekaligus sebagai alat monitor
dan pengawasan kelancaran proses belajar mengajar.
Selain itu, sekolah harus mempunyai visi menciptakan lingkungan
belajar yang positif dan kondusif, seluruh manajemen sekolah
menerapkan beberapa strategi dasar pemanfaatan biaya sekolah yang
mengacu pada penciptaan budaya sekolah yang aman dan nyaman.
Beberapa strategi yang dikembangkan mengacu pada visi dan misi
sekolah sebagai sarana untuk menciptakan lingkungan pendidikan
yang positif bagi para siswa.
Kemudian, menciptakan jejaring dengan seluruh komunitas sekolah
adalah dalam rangka menciptakan kemitraan antara satu sekolah
dan yang lainnya melalui pendekatan n sebagai pusat sumber belajar
bersama (common learning resources center). Tujuan dari strategi ini
adalah dalam rangka memberikan ruang yang luas kepada sekolah untuk
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mempelajari apa saja yang mereka inginkan dari lingkungan sekitar,
akhirnya dapat menopang posisi sekolah sebagai lembaga pendidikan
yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan.
Untuk mencari mitra strategis yang mampu mengatasi tantangan
yang ada, sebagai contoh adalah Yayasan Soposurung. Yayasan
Soposurung
bekerjasama dengan Pemerintah. Bentuk kerjasama
dituangkan dalam satu perjanjian kerjasama Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan dengan Yayasan Soposurung No.7184/105/7/91.1 dan
No. 91116/YYS/X/VL tanggal 10 Oktober 1991. Perjanjian kerjasama
ini mengatur antara lain lingkup tugas dan tanggung jawab masingmasing pihak.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab
dalam penyelenggaraan pendidikan, pengadaan sarana prasarana dan
sumber daya pendidikan lainnya, menurut kemampuan anggaran yang
tersedia dan penyediaan tenaga pendidik pada sekolah sasaran, sebagai
layaknya sekolah negeri.
Yayasan Soposurung bertanggung jawab antara lain dalam: a)
Beasiswa bagi siswa potensial dan beradaptasi tinggi; b) Pembangunan
dan pengelolaan asrama; c) Pembangunan dan pengadaan sarana lainnya,
jika anggaran Yayasan Soposurung memungkinkan; d) Peningkatan
mutu profesional, ketrampilan dan kesejahteraan tenaga pendidik; e)
Kegiatan ekstrakurikuler; f) Penyaluran lulusan dalam lapangan kerja;
g) Kegiatan studi penelusuran lulusan.
Untuk tahap awal kerjasama yang bernilai strategis ini berlaku pada
SMA Negeri 3 Balige, saat ini dikenal dengan nama SMA Negeri 2
Balige. Pada tahun yang sama, Yayasan Soposurung juga bekerjasama
dengan The British Council dan Singapore International Foundation,
sehingga Yayasan Soposurung kedatangan tenaga guru sukarela dari
Inggris dan sesudahnya dari Singapura secara bergantian, untuk
mengajar bahasa Inggris.
Sebagai sekolah negeri, tenaga pengajar berstatus sebagai pegawai
negeri. Sedangkan Yayasan Soposurung sebagai partner pemerintah
secara proaktif menyediakan anggaran untuk peningkatan kualitas
tenaga pengajar, melalui pemberian insentif untuk para guru dalam
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program ekstrakurikuler, serta fasilitas perumahan bagi mereka.
Dalam rangka mendapatkan mutu pengajar yang berkualitas maka
pada tahun 1993 Yayasan Soposurung mendatangkan sepuluh guru dari
Jawa, mereka adalah guru-guru yang terbaik dari IKIP di Jawa, setelah
sepuluh tahun mereka kembali ke Jawa. Terobosan ini mendapat apresiasi
dan dihargai pemerintah, sehingga Yayasan Soposurung-SMA Negeri 2
Balige oleh Presiden RI diberikan status sebagai sekolah percontohan,
baik dari sisi kerjasama antara pihak Swasta dan Pemerintah, maupun
tata cara pembinaan disiplin dan watak para siswa/siswi.
Apabila dikaitkan dengan prinsip pokok HAM, adanya partisipasi
dan kontribusi (participation and contribution), yaitu setiap orang
dan seluruh masyarakat berhak untuk turut berperan aktif sebebas dan
berarti dalam partisipasi dan berkontribusi untuk menikmati kehidupan
pembangunan, baik sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya dan
Negara telah melakukan tanggung jawabnya dan penegakan hukum
(state responsibility and rule of law).
III. PENUTUP
A. SIMPULAN
1. Sudah ada kebijakan dari pemerintah daerah dan sekolah dalam
menempatkan siswa yang tidak mampu untuk sekolah di RSBI.
Bentuknya berupa pengalokasian anggaran pendidikan dalam
APBD dan kebijakan sekolah dalam menempatkan siswa yang
tidak mampu. Dalam surat keterangan dijelaskan merupakan
persyaratan administrasi mendapatkan bantuan sekolah.
2. Sekolah-sekolah belum maksimal dalam meningkatkan
kompetensi guru sehingga diperlukan panduan atau juklak
juknis yang jelas dari pemerintah dan belum ada aturan yang
jelas dan baku (tidak berubah-ubah) dalam membuat RPP atau
Silabus.
3. Sekolah-sekolah belum dapat maksimal dalam melaksanakan
RSBI ini karena anggaran yang diberikan oleh pemerintah
sering berubah-ubah dan terkadang tidak sesuai dengan apa
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yang telah dijanjikan.
B. SARAN
1. Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi
sebagai perwakilan (kepanjangtangan) Pemerintah Pusat
(Kementerian Pendidikan Nasional) dilibatkan oleh Pusat
dalam pengelolaan RSBI sehingga tidak terjadi saling lempar
tanggung jawab manakala RSBI dipertanyakan.
2. Pemerintah baik Pusat, Provinsi dan Kota membuat
juklak-juknis peningkatkan kompetensi guru, sehingga
sekolah-sekolah mendapat panduan yang jelas dan dapat
memaksimalkan kompetensi guru-guru RSBI dan Kementerian
Pendidikan Nasional membuat aturan yang jelas dan baku
(tidak berubah-ubah) dalam pembuatan RPP atau Silabus
sehingga para guru tidak kebingungan dalam menyusun mata
pelajaran yang akan diajarkan.
3. Pemerintah membuat aturan yang jelas dalam pembiayaan
RSBI, sehingga bantuan yang diterima oleh sekolah tidak
hanya dalam bentuk uang, tetapi bisa berupa sarana dan
prasarana yang mendukung keberadaan RSBI.
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KAJIAN ATAS KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM TKW
DI LUAR NEGERI
(Studi Kasus di Provinsi Sumatera Utara dan disadur dari hasil penelitian
Pusat Penelitian Hak-hak Kelompok Khusus Tahun 2010)
Okky Chahyo Nugroho
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Sipil dan Politik
Badan Penelitian dan Pengembangan HAM
Abstract
Human Rights Violations of Labor Women that have emerged so far such
as unpaid salary and abused by employers are crucial issues as it involves
inter-state relations. On the one hand, Indonesia intends to preserve the
harmony of Indonesia’s diplomatic relations, but on the other hand such
problems have brought grief issues for migrant workers and their families.
The problem is that how the protection of migrant workers’ rights who
are working abroad is to be implemented; What are the causing factors
of the occurence of human rights violations over maids working abroad,
especially in Malaysia, and what steps needed to be taken to provide
protection of migrant workers who are working abroad. The purpose of
this study was to determine and to describe the practice of human rights
protection. The method used is a qualitative approach with descriptive type
(empirical juridic) and in answering the research problem, the research uses
documentary research and field research. While the research is to evaluate
the practice of human rights protection in order to find the causative factors
of human rights abuses over migrant workers working in foreign countries,
and measures that are needed to be done to prevent the occurrence of
violations of Labor Women in the future.
Keywords: Protection of Human Rights, Women’s Employment, Foreign
Affairs

		Hasil tulisan ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada saat melakukan penelitian di
Provinsi Sumatera Utara (Medan) Tahun 2010.
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Abstrak
Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tenaga Kerja Wanita yang ada selama ini
seperti tidak dibayar gaji dan dianiaya oleh majikan merupakan masalah yang
krusial dalam penyelesaiannya karena menyangkut hubungan antar negara.
Di satu sisi, Indonesia ingin mejaga keharmonisan hubungan diplomatik,
di sisi lain masalah tersebut membawa duka mendalam bagi para TKW dan
keluarganya. Permasalahan yang diangkat bagaimana praktik perlindungan
hak-hak TKW yang bekerja di luar negeri; faktor Apa yang menjadi penyebab
terjadi pelanggaran HAM TKW yang sedang bekerja di luar negeri, khususnya
di Malaysia; langkah-langkah apakah yang perlu dilakukan untuk memberi
perlindungan bagi TKW yang sedang bekerja di luar negeri. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan praktik perlindungan
HAM. Metode yang dipakai adalah dengan pendekatan kualitatif dengan tipe
deskriptif (yuridis empiris) dan untuk menjawab permasalahan penelitian
maka pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (documentary
research) dan studi lapangan (field research). Sedangkan penelitian yang
dilakukan adalah mengevaluasi dari praktik perlindungan HAM untuk dapat
menemukan faktor-faktor penyebab pelanggaran HAM TKW yang sedang
bekerja di Luar Negeri, dan langkah - langkah yang perlu dilakukan untuk
mencegah terjadinya pelanggaran HAM TKW di masa datang.
Kata kunci: Perlidungan Hak Asasi Manusia, Tenaga Kerja Wanita, Luar
Negeri
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Akhir-akhir ini banyak masalah yang muncul berkaitan dengan
Tenaga Kerja Wanita Indonesia (selanjutnya disingkat TKW) di luar
negeri khususnya di Malaysia. Kasus Mery (asal Palu), Nirmala
Bonat (asal Nusa Tenggara Timur/NTT), Elvida (asal Medan), dan
Nurul Widayanti (asal Jawa Timur), Siti Hajar (asal Jawa Barat),
yang diperlakukan tidak manusiawi di Malaysia oleh majikannya
merupakan data empiris yang sulit dilupakan dalam benak para TKW
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asal Indonesia. Data empiris lainnya yang menunjuk terjadinya
pelanggaran hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM) terhadap
Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disingkat TKI) di Malaysia
adalah sebagai berikut:
1. Sejak tahun 2005 lalu, kekerasan terhadap Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) di Malaysia sudah mencapai angka 173
kasus. Namun demikian, hingga saat ini hanya ada 9 majikan
yang kasusnya diajukan ke pengadilan setempat.
2. Harian The Star Kuala Lumpur mengungkapkan, pada
tahun 2005 terdapat 39 kasus kekerasan terhadap TKI,
2006 meningkat menjadi 45 kasus, 2007 terjadi 39 kasus,
2008 naik lagi jadi 42 kasus, dan 2009 sudah terjadi 9 kasus
termasuk Modesta Rengga Kaka (27), asal Kupang, Nusa
Tenggara Timur.
3. Direktur Asisten Kepala Divisi Kekerasan Seksual dan Anak
Polisi Diraja Malaysia, ACP Guguren Bibi Muchsin Deen
mengungkapkan, 65 persen kasus yang meningpa pada
TKI tersebut merupakan kasus kekerasan seksual terhadap
pembantu berumur 25 – 35 tahun. Sedangkan kekerasan
fisik banyak dilakukan oleh majikan perempuan, anak-anak,
bahkan agen TKI.
4. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton
telah merilis adanya 143 negara di dunia yang melakukan
pelanggaran berat tentang hak-hak buruh migrant. Dari
143 negara itu, ada 17 negara yang menempatkan Malaysia
masuk dalam daftar hitam pelanggar berat HAM buruh
Migran. Ketujuh belas negara yang mem-black-list itu
termasuk Amerika Serikat, Trafficiking (perdagangan
manusia) di Malasyia, 95 persen korbannya adalah warga
negara Indonesia yang bekerja di negara itu.
Pelanggaran HAM TKI khususnya TKW yang ada selama
ini seperti tidak dibayar gaji dan dianiaya oleh majikan merupakan

		Antara News, Pemerintah Perlu Menata Ulang Kebijakan Perlindungan TKI, posted tanggal 17 Juni 2009,
http://www.antaranews.com/view/?i=1245194357&c=NAS&s=NAK
	
Kampung TKI, 173 Kekerasan TKI di Malaysia, posted tanggal 30 Juni 2009, http://kampungtki.com/
baca/3459
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masalah yang krusial dalam penyelesaiannya karena menyangkut
hubungan antar negara. Di satu sisi, Indonesia ingin mejaga
keharmonisan hubungan diplomatik, di sisi lain masalah tersebut
membawa duka mendalam bagi para TKW dan keluarganya. Bahkan
jika dilihat lebih jauh, masalah ini juga merupakan penghinaan terhadap
harkat dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri. Dengan demikian
masalah TKW ini dapat menjadi pemicu disharmonisnya hubungan
politik antara Indonesia dengan negara terkait. Di samping itu, TKW
sebagai pahlawan devisa, mereka juga adalah warga negara Indonesia
yang harus dilindungi hak-haknya selama berada di luar negeri oleh
pemerintah Indonesia.
Persoalan Perlindungan TKW itu sendiri terkait dengan
Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia, Lembaga
Pengerah Tenaga Kerja Indonesia atau Perusahaan Pelaksana
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKI), Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI),
Pemda, dan Kementrian Luar Negeri Indonesia. Instansi-instansi
tersebut diharapkan dapat membenahi sistem yang lebih baik dalam
pengerahan TKI ke luar negeri demikian juga mekanisme perlindungan
hak bagi TKW yang sedang bekerja di luar negeri khususnya di
Malaysia.
Dalam hal perlindungan TKI ini, sesungguhnya sudah diatur
dalam perundang-undangan nasional seperti antara lain; UndangUndang Dasar 1945 dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa tiaptiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan, pasal 28D ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang
berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan perlakuan yang adil dan
layak dalam hubungan kerja. Demikian juga Undang-Undang Nomor
39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri, dalam Pasal 8 menyatakan bahwa setiap
calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk:
a. bekerja di luar negeri;
b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar
negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
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c. memperoleh pelayanan dan perlakukan yang sama dan
penempatan di luar negeri;
d. memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta
kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan
keyakinan yang dianutnya;
e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di
negara tujuan;
f. memperoleh hak, kesempatan dan perlakuan yang sama yang
diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di negara tujuan;
g. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan
peraturan
perundang-undangan atas tindakan yang dapat
merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas
hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan selama penempatan di luar negeri;
h. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan
kepulangan TKI ke tempat asal;
i. memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.
Namun demikian, pada kenyataannya masih sering terjadi
pelanggaran HAM TKI khususnya TKW di Malaysia. Ironisnya,
meskipun TKW sebagai pahlawan devisa yang sangat membantu
pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan bangsa, membantu
pemerintah dalam mengurangi pengangguran, tetapi justru dalam
kondisi inilah mereka mengalami perlakuan yang tidak manusiawi dan
pemerintah sepertinya tidak berdaya dalam memberikan perlindungan
terhadap warganya di luar negeri.
Dari kondisi inilah, maka sejalan dengan Program Aksi
Pemerintah Indonesia 2010 – 2014 di Bidang Penciptaan Lapangan Kerja
dimana salah satu penekanan programnya adalah peningkatan kualitas
pekerja dan mengurangi jumlah pengangguran dalam negeri maka perlu
dilakukan Kajian Atas Kasus-Kasus Pelanggaran HAM TKW di Luar
Negeri (Provinsi NTT, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, dan

	

TKI merupakan penyumbang devisa terbesar nomor dua setelah sektor minyak dan gas (migas).
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Sumatera Utara).
B.			Dasar Hukum
1. Instrumen Internasional
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengadopsi
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap
Perempuan 1979 (Convention on the Elimination of all forms of
Discrimination Against Women - CEDAW). Konvensi tersebut
diantaranya berisikan ketentuan hak politik perempuan, hak
ekonomi dan sosial, kesetaraan di hadapan hukum dan hak-hak
keluarga, ketentuan khusus mengenai perdagangan perempuan dan
hak perempuan di daerah pedesaan.
Negara peserta CEDAW seperti Indonesia wajib melakukan
segala langkah untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita
dalam bidang kesempatan kerja, termasuk didalamnya wanita
pedesaan. Sesuai Pasal 11 ayat (1a) CEDAW dikemukakan bahwa
negara peserta CEDAW wajib melakukan langkah-langkah yang
diperlukan untuk mengapus diskriminasi terhadap wanita dalam
mendapatkan kesempatan kerja karena hak untuk bekerja merupakan
HAM yang tidak dapat dicabut.
Wanita di pedesaan yang dengan alasan ekonomi keluarga
bersedia meninggalkan anak, suami, orang tua dan kerabatnya untuk
bekerja sebagai buruh migran (migrant worker)/TKW di luar negeri
dijamin juga oleh negara sesuai dengan apa yang tertuang dalam
Pasal 14 ayat (1) CEDAW.
Perihal perlindungan wanita sebagai buruh dapat dilihat dengan
beberapa rumusan konvensi yang dikeluarkan oleh Organisasi Buruh
Internasional (International Labor Organization/ILO) sebelum
DUHAM, yaitu sejak tahun 1918, misalnya hak persalinan buruh
perempuan (Maternity rights), perlindungan buruh perempuan dan
berbagai hak lainnya. Perlindungan terhadap wanita sebagai tenaga
kerja juga dapat dilihat dalam Konvensi Perlindungan Hak-hak
	
	

Lihat Pasal 11 CEDAW
Pasal 14 ayat (1) CEDAW mengatakan bahwa negara-negara peserta wajib memperhatikan masalah-masalah
khusus yang dihadapi oleh perempuan pedesaan dan peran penting perempuan pedesaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup ekonomi keluarganya, termasuk pekerjaan mereka dalam sektor ekonomi yang
tidak dinilai dengan uang, dan wajib melakukan segala langkah yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan ketentuan Konvensi ini bagi perempuan di daerah pedesaan.
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Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya 1990 (International
Convention on the Protection of the Rights of All Migrant worker
and Members of Their Families), diantaranya mengenai hak buruh
migran untuk tidak disiksa dan diperlakukan aman.
2. Instrumen Nasional
Indonesia telah meratfikasi Konvensi Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 1979 (Convention on
the Elimination of all forms of Discrimination Against Women CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, sehingga
dengan demikian bahwa hak-hak wanita termasuk didalamnya
hak TKW telah terlindungi pula secara nasional. Perlindungan
wanita sebagai buruh migran (migrant worker) pun dapat dilihat
dalam beberapa instrumen nasional lainnya, diantaranya UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tepatnya
Paragraf 3 tentang wanita Pasal 76, dan Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri, yang menjelaskan adanya perlindungan
bagi TKI termasuk didalamnya adalah TKW.
Peraturan lainnya adalah Kepmen Nomor 138/Men/2000
tentang Perubahan atas Keputusan Menaker no. Kep-204/
Men/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri,
Keputusan Dirjen Pembinaan TKI di Luar Negeri Melalui Asuransi,
Keputusan Menakertrans Nomor 104A/2002 tentang Penempatan
TKI ke Luar Negeri. Adapun hak-hak yang dilindungi diantaranya
adalah hak memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi
untuk memperoleh pekerjaan, hak memperoleh upah sesuai
standar upah yang berlaku di negara tujuan, hak memperoleh
pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar
negeri, dan hak memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai
dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat
merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-

	

Lihat Pasal 10 dan Pasal 16 Konvensi Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya
1990.
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hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
selama penempatan di luar negeri serta memperoleh jaminan
perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan ke tempat
asal.
Secara bilateral, Indonesia juga telah memiliki suatu nota
kesepahaman dengan Malaysia mengenai penempatan tenaga
kerja Indonesia. Adapun nota kesepahaman (Memorandum of
Understanding) tersebut telah dibuat tahun 2004 dan 2006, dan
sedang dilakukannya revisi atas MoU tahun 2006 yang baru
sampai pada tahap Letter of Intent.
Dengan adanya peraturan perlindungan terhadap buruh
migran (migrant worker) termasuk didalamnya TKI secara umum,
dan TKW secara khusus, maka konsekuensinya adalah bahwa
negara, dalam hal ini pemerintah harus memberikan jaminan
perlindungan terhadap warganya sejak di dalam negeri sebelum
pemberangkatan, di negara tujuan sampai yang bersangkutan
kembali ke Indonesia.
C.
1.
2.

3.

Permasalahan
Bagaimana praktik perlindungan hak-hak TKW yang bekerja di
luar negeri?
Faktor Apa yang menjadi penyebab terjadi pelanggaran
HAM TKW yang sedang bekerja di luar negeri, khususnya di
Malaysia?
Langkah-langkah apakah yang perlu dilakukan untuk memberi
perlindungan bagi TKW yang sedang bekerja di luar negeri?

D. Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
menggambarkan praktik perlindungan HAM.
E. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe
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deskriptif (yuridis empiris) dan untuk menjawab permasalahan
penelitian maka pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen
(documentary research) dan studi lapangan (field research).
Sedangkan penelitian yang dilakukan adalah mengevaluasi
dari praktik perlindungan HAM untuk dapat menemukan faktorfaktor penyebab pelanggaran HAM TKW yang sedang bekerja
di Luar Negeri, dan langkah - langkah yang perlu dilakukan untuk
mencegah terjadinya pelanggaran HAM TKW di masa datang. Teknik
yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam
(indept interview) dengan informan dan pengamatan langsung (first
hand observation) di daerah penelitian.
Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan
berpedoman pada enam prinsip pokok Hak Asasi Manusia dan
menghubungkan kewajiban dan tanggung jawab negara dalam kerangka
pendekatan berbasis hak asasi manusia (right-based approach) yaitu:
menghormati, melindungi dan memenuhi. serta Instrumen Nasional
dan Internasional yang berhubungan dengan perlindungan Tenaga
Kerja yang di kirim ke luar negeri.

F. Kerangka Pemikiran
Persoalan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar
negeri merupakan persoalan yang berkaitan dengan hak asasi untuk
mempertahankan hidup dan hak untuk meningkatkan taraf hidup
manusia. Secara filosofis, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau
Tenaga Kerja Wanita (TKW) itu muncul sejalan dengan hukum
ekonomi yaitu hukum permintaan dan penawaran. Di satu sisi ada
negara yang membutuhkan tenaga kerja (permintaan) di sisi lain ada
ketersediaan tenaga kerja di negara lain (penawaran). Dari pertemuan
antara permintaan dan penawaran inilah terjadinya kesepakatan akan
adanya tenaga kerja asing yang dapat bekerja di suatu negara. Untuk
menghindari terjadinya tindakan yang melanggar hukum maka telah
diatur dalam berbagai aturan mengenai perlindungan terhadap hakhak pekerja antar negara ini (migrant worker).
Hak- hak TKI/TKW memang harus dilindungi, dan yang
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bertanggungjawab atas hak mereka adalah negara. Kewajiban dan
tanggung jawab negara dalam kerangka pendekatan berbasis hak asasi
manusia bisa dilihat daam tiga bentuk:
Indonesia telah meratifikasi instrumen-instrumen HAM
internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil
dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak
Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) melalui Undang-Undang
Nomor 11 dan 12 Tahun 2005, dengan demikian negara akan memiliki
kewajiban dan tanggung jawab untuk mendukung dan melaksanakan
setiap upaya pemajuan HAM, baik di tingkat nasional maupun
internasional, tidak terkecuali dalam proses pembangunan.
Negara/pemerintah tidak boleh melakukan intervensi dalam
rangka menghormati (respect) hak-hak individu, terutama non
derogable rights, dengan kata lain negara menjamin penghormatan
atas hak-hak individu.10 Sebaliknya, negara dapat melakukan intervensi
untuk melindungi (protect) individu dari pelanggaran oleh pihak
ketiga dan memenuhi (fulfill) hak-hak individu melalui penyediaan
sumberdaya dan hasil-hasil kebijakan.
Kewajiban dan tanggung jawab negara/pemerintah
mendukung dan melaksanakan pemajuan HAM juga dimaksudkan
untuk menghindari adanya pelanggaran HAM baik yang dilakukan
oleh seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, dan/atau
pelanggaran HAM. Adapun pengertian pelanggaran HAM tercantum
dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentan
HAM, yakni:
“Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau
kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun
tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum
mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM
	

10

Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan, Kerjasama antara Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dengan Australian Government (AusAID), 2007.
Pembangunan Berbasis HAM: Sebuah Panduan, Kerjasama antara Komisi Nasional HAM 		
(KOMNAS HAM) dengan Australian Government (AusAID), 2007, hal. 7.
Hak-hak yang tidak dapat ditangguhkan (Non Derogable Rights) adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak
disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak atas kebebasan berpikir dan beragama serta berkeyakinan, hak
untuk diperlakukan sama di muka hukum, hak untuk tidak dipenjara arena kegagalan memenuhi kewajiban
kontraktual, serta hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut.
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seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang,
dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh
penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme
hukum yang berlaku”.
Pelanggaran HAM oleh negara/pemerintah dapat terjadi
apabila negara tidak menghormati hak-hak manusia dan melakukan
tindakan yang dilarang atau bertentangan dengan Kovenan melalui
campur tangannya (violation by action), sehingga negara juga
dianggap melanggar HAM bila tidak mengambil tindakan hukum
apapun terhadap para pelaku yang merupakan aparatur negara atau
membiarkan bebas tanpa dikenai hukuman apapun (impunity).
Seharusnya negara aktif untuk melindungi dan memenuhi hak-hak
individu, dan apabila negara lalai, tidak bertindak untuk menjamin
dan melindungi HAM warganya maka negara dapat dikatakan
telah melakukan pembiaran dan hal ini juga masuk dalam kategori
pelanggaran HAM (violation by omission).
Dari uraian tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa kewajiban
dan tanggung jawab negara/pemerintah dalam kerangka pendekatan
berbasis HAM bisa dilihat dalam tiga bentuk menghormati (obligation
to respect), melindungi (obligation to protect), memenuhi (obligation to
fulfill).11
Tabel 1
Alur Hukum HAM

6

6

Pemangku HAM			

Pemangku Kewajiban

6

6

individu				

6

to respect

6

negara

to protect

6
to fulfill

Sumber: Yosep Adi Prasetyo, Hak-Hak Sipil dan Politik, Training HAM Bagi Pengajar Hukum dan HAM,
Diselenggarakan oleh PusHAM UII dan Norwegian Centre for Human Rights, Makassar, 3 – 6 Agustus
2010.

11

Ibid., hal. 8.
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II. PEMBAHASAN
1. Kondisi Kontemporer Perlindungan Hak Tenaga Kerja Wanita
Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan Balai
Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BP3TKI) dikatakan bahwa dalam pelaksanaan penempatan TKW
ke luar negeri ada hambatan. Hambatan tersebut antara lain terdapat
dualisme dalam pelaksanaan tugas penempatan TKW antara Dinas
Tenaga Kerja dan BP3TKI. Adanya dualisme dikarenakan Dinas
Tenaga Kerja menjalankan tugasnya berdasarkan otonomi daerah
di Provinsi Sumatera Utara sedangkan BP3TKI mempunyai
kewenangan sesuai aturan dari Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tingkat Pusat.
Oleh sebab itu BP3TKI Provinsi Sumatera Utara merupakan wakil
dari BNP2TKI.
Berdasarkan hasil wawancara dengan BP3TKI Medan, data
penempatan TKI seluruh Sumatera Utara pada Tahun 2008-2009
dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 1
Data Penempatan TKI
BP3TKI Medan – Sumatera Utara, 2008
Bulan

Sumatera Utara
Formal
Informal

Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agust
Sept
Okt
Nop
Des

LK
72
24
29
12
36
111
43
75
120
47
63
19

PR
1052
567
600
1036
651
930
1179
845
900
904
462
186

JML

651

9,321

LK
-

PR
97
66
90
83
17
91
52
40
28
93
58
25

-

740

Transit
JLH

Formal

Informal

1221
657
719
1131
704
1132
1274
960
1048
1044
583
230

LK
29
27
11
89
34
15
17
19
11
5

PR
132
75
85
138
97
94
73
28
131
75
102
31

LK
-

10,703

257

1061

-

PR
270
174
245
224
283
253
198
112
106
75
188
172

2,300

Sumber: Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Sumatara Utara, 2008.

JLH

TOTAL

431
276
341
451
414
362
288
140
256
150
301
208

1,652
933
1,060
1,582
1,118
1,494
1,562
1,100
1,304
1,1194
884
438

3,618

14,321
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Tabel 2
Data Penempatan TKI
BP3TKI Medan – Sumatera Utara, 2009

Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agust
Sept
Okt
Nop
Des

Sumatera Utara
Formal
Informal
LK
PR
LK
PR
70
136
94
28
119
73
81
271
79
64
234
78
46
355
211
118
756
66
43
1179
39
65
742
15
107
969
10
89
1193
7
51
1001
84
657
-

JML

880

Bulan

6.944

0

672

JLH
300
220
431
376
612
940
627
822
1086
1289
1.052
741
8.496

Transit
Formal
Informal
LK
PR
PR
3
18
6
187
9
26
164
15
65
153
6
7
204
10
8
226
5
6
252
1
4
213
9
44
94
48
126
46
21
113
45
13
124
23
125
163

666

6

1.584

Sumber: Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Sumatara Utara,

JLH

TOTAL

214
199
233
217
244
362
218
147
220
179
137
148

514
419
664
593
856
1.494
845
969
1.306
1.468
1.189
889

2.419

10.915

2009.
Kedua tabel diatas menggambarkan penempatan TKI (Tenaga
Kerja Pria dan Wanita) dari BP3TKI Medan Sumatera Utara lebih
berkonsentrasi mengirimkan ke Malaysia dari pada ke negara lain.
Hal ini disebabkan jarak antara Provinsi Sumatera Utara dan negara
Malaysia cukup dekat sehingga untuk memberangkatkan TKI lebih
murah biayanya. Jumlah per bulan dan jumlah total Tenaga Kerja Pria
dan Wanita di penempatan yang akan diberangkatkan ke Malaysia lebih
banyak kaum wanita dikarenakan jumlah penduduk di Provinsi ini lebih
banyak kaum wanita. Sedangkan faktor lainnya dikarenakan lapangan
pekerjaan di Provinsi Sumatera Utara sedikit terutama untuk kaum
wanita sehingga mereka meminati untuk kerja ke Malaysia.
Dari uraian kedua tabel diatas nampak jelas bahwa jumlah total
data penempatan TKI pada tahun 2008 dan 2009 mengalami penurunan.
Hal ini disebabkan pada sektor informal dihentikan sementara pengirim
ke Malaysia, berdasarkan hasil moratorium antara Pemerintah Indonesia
dan Pemerintah Malaysia. Faktor lain adalah kebutuhan tenaga kerja
di sektor formal (pabrik elektronik, perkebunan kelapa sawit, dan lain-
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lain) mengalami penurunan karena permintaan negara pengguna
yaitu Malaysia membatasi tenaga kerja dari negara tetangga. Data
dibawah ini merupakan penempatan TKI dari Provinsi Sumatera
Utara berdasarkan daerah asal TKI Tahun 2008-2009 berdasarkan
data dari BP3TKI Medan Sumatera Utara.
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No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Jan

Feb
163
142
26
134
45
10
62
28
19
15
5
2

Mar

Apr

719

254
268
85
208
98
28
65
35
45
25
12

1
16
1
3
657

158
138
29
113
57
8
40
7
36
20
1
3
26
75
8
3
2
6
4
1.221

276
235
61
211
95
17
75
25
37
29
5
4
46
4
1
4
6
1.131

155
117
40
112
83
8
56
10
35
16
3
6
40
9
2
2
1
6
3
704

Mei

277
200
43
215
77
15
75
25
50
29
8
7
74
10
2
5
6
8
6
1.132

Jun

201
197
41
192
102
56
31
62
39
38
2
20
117
78
4
20
2
3
10
59
1.274

Jul

267
157
27
148
70
20
52
25
32
34
15
2
62
21
1
2
1
8
6
10
960

Agus

226
182
55
162
101
16
73
34
22
26
15
5
71
29
1
6
7
13
1
3
1
1.048

Sep

229
144
54
170
121
12
54
48
47
43
16
3
70
11
1
2
6
13
1.044

Okt

109
95
25
104
74
15
30
21
32
20
1
26
13
2
13
3
583

Nov

54
45
5
36
25
3
6
1
13
3
1
26
4
1
1
6
230

Des

2.369
1.920
491
1.805
948
208
619
321
407
298
84
52
673
194
17
30
5
43
79
119
11
3
7
10.703

JLH

Tabel 3
Penempatan TKI dari Provinsi Sumatera Utara
Berdasarkan Daerah Asal TKI Tahun 2008
Penempatan
Perbulan
Daerah Asal
CTKI
Medan
Langkat
Binjai
Deli Serdang
Serdang Bedagai
Dairi
Asahan
P. Siantar
Tebing Tinggi
Karo
Batu Bara
Labuhan Batu
Simalungun
Toba Samosir
Pal-pak Barat
H. Hasundutan
Madina
Tapanuli Tengah
Tapanuli Selatan
Tapanuli Utara
Nias
Tj. Balai
Sibolga
JUMLAH

Sumber: Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Sumatara Utara Tahun 2008.
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No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Penempatan
Perbulan
Daerah Asal CTKI
Medan
Langkat
Binjai
Deli Serdang
Serdang Bedagai
Dairi
Asahan
P. Siantar
Tebing Tinggi
Karo
Batu Bara
Labuhan Batu
Simalungun
Toba Samosir
Pal-pak Barat
H. Hasundutan
Madina
Tapanuli Tengah
Tapanuli Selatan
Tapanuli Utara
Nias
Tj. Balai
Sibolga
P. Sidempuan
Padang Lawas
279

76
31
18
59
17
5
22
3
3
8
6
24
2
3
1
1
-

Jan

221

66
31
6
40
11
2
16
2
10
8
4
1
22
2
-

Feb

431

91
106
23
77
41
6
17
6
15
15
6
1
17
3
1
1
4
1
-

Mar

374

2
1
2
1
-

84
65
10
77
50
4
14
7
13
9
6
2
22
2
3

Apr

612

155
115
25
130
19
8
22
18
11
23
5
8
48
9
2
2
9
2
1
-

Mei

910

201
166
32
193
55
12
50
18
28
30
21
7
44
11
2
3
3
2
26
5
1
-

Jun

595

153
160
20
81
35
8
11
17
23
15
14
5
26
10
4
1
4
7
1
-

Jul

824

149
163
40
126
63
17
31
31
12
28
29
2
73
27
4
5
8
2
14
-

Agus

1.110

246
169
59
220
88
46
46
22
27
34
46
5
66
19
1
6
1
7
2
-

Sep

1.288

251
221
65
268
114
13
41
21
31
49
55
3
87
11
3
6
12
9
5
12
1

Okt

1.056

195
219
41
197
77
35
37
26
45
46
37
9
68
8
3
1
2
7
2
9
3

Nov

741

137
152
34
134
86
9
22
19
24
24
28
3
40
5
1
2
7
2
9
3

Des

8.441

1.814
1.598
373
1.602
656
165
329
190
242
289
257
46
537
105
25
18
11
47
61
44
1
0
3
23
5

JLH

Tabel 4
Penempatan TKI dari Provinsi Sumatera Utara
Berdasarkan Daerah Asal TKI, 2009

JUMLAH

Sumber: Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Sumatara Utara, 2009.
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Berdasarkan data diatas mengenai penempatan TKI berasal
dari daerah di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2008 – 2009
peringkat pertama adalah kota Medan berjumlah 2.369 jiwa selama
tahun 2008 dan pada tahun 2009 berjumlah 1.814 jiwa. Untuk
posisi kedua adalah daerah Langkat berjumlah 1.920 jiwa pada
tahun 2008 dan pada tahun 2009 berjumlah 1.598 jiwa. Untuk
posisi ketiga adalah daerah Deli Serdang berjumlah 1.805 jiwa dan
pada tahun 2009 berjumlah 1.602 jiwa.
Ketiga daerah tersebut merupakan penempatan TKI daerah
asal terbesar dibandingkan daerah lain. Dikarenakan ketiga daerah
tersebut terutama Medan, lowongan pekerjaan di kota tersebut
kecil sekali sehingga para calon TKI/TKW mencari lowongan
pekerjaan di luar negeri karena jarak tempuh ke negara Malaysia
tidak jauh. Sedangkan ketiga jumlah TKI di ketiga daerah tersebut
untuk tahun 2009 mengalami penurunan dikarenakan untuk sektor
informal dihentikan sementara pengirim ke Malaysia, berdasarkan
hasil memotarium antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah
Malaysia. Oleh karena itu sektor informal mempunyai pengaruh
dalam segi pengiriman calon TKI/TKW ke Malaysia.
Pengawasan terhadap Perusahaan Pelaksana Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Provinsi Sumatera
Utara tetap dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja baik di tingkat
provinsi maupun di tingkat kabupaten dengan berkoordinasi
dengan pemerintahan provinsi dan kabupaten. Sedangkan
BP3TKI memonitor pelaksanaan dari PPTKIS mulai dari tempat
penampungan sampai pemberangkatan ke luar negeri.
Selama ini BP3TKI melakukan perlindungan TKW yang
diberangkatkan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga
apabila menemui masalah di luar negeri dapat terpantau. Namun
BP3TKI tidak dapat melakukan perlindungan terhadap TKW yang
diberangkatkan tidak sesuai dengan prosedur atau memberangkatkan
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tidak melalui jalur resmi dikarenakan kelengkapan dokumen,
jumlah orang yang diberangkatkan tidak terpantau, dan jalur yang
dipakai untuk pengiriman TKW. Pelaksanaan tugas Dinas Tenaga
Kerja Provinsi Sumatera Utara dan BP3TKI didasari oleh Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 6 Tahun 2006 tentang
Perdagangan Manusia.
Sebagian besar PPTKIS di Provinsi Sumatera Utara
mengirimkan TKW ke Malaysia baik di sektor formal (perusahaan
elektronik, garmen, perkebunan dan sebagainya) dan di sektor
informal (bekerja di restoran, toko, pekerja rumah tangga). Selama
ini PPTKIS di Provinsi Sumatera Utara tidak mengalami masalah
karena selama menjalani sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Pelaksanaan penempatan TKW di luar negeri oleh PPTKIS selama
dapat terpantau oleh Dinas Tenaga Kerja dan BP3TKI. Setelah
memenuhi persyaratan administrasi di PPTKIS para TKW sebelum
diberangkatkan ke Malaysia diberikan pengarahan selama sehari di
BP3TKI. Pengerahan yang diberikan antara lain mengenai situasi
sosial, budaya dan ekonomi negara Malaysia. TKW yang dikirim ke
Malaysia untuk sektor formal diberikan pendidikan dan pelatihan
dilakukan di Negara bersangkutan.
2. Kasus Pelanggaran Hak Tenaga Kerja Wanita
Menurut para calon TKW yang melakukan pelatihan di
BP3TKI, berdasarkan pengalaman mereka yang sudah pernah
bekerja di Malaysia maupun yang baru mengatakan bahwa untuk
tempat penampungan dilakukan selama seminggu dan pelatihan
dilakukan selama dua hari. Mengenai bahasa dan budaya dipelajari
pada saat ditempat pelatihan (BP3TKI).12
Menurut mereka pendapatan yang didapatkan bekerja di
Malaysia cukup besar. Namun besarnya pendapatan tidak menjadi
12		Berdasarkan wawancara dengan calon TKW dan TKW yang pernah bekerja di Malaysia yang akan berangkat kembali di tempat pelatihan di Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BP3TKI) Medan, Provinsi Sumatera Utara.
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motivasi utama tetapi disebabkan mencari kerja di kota Medan
dan kota-kota lain di Provinsi Sumatera Utara sedikit lowongan
kerja yang ada.
Informasi lowongan kerja di Malaysia bukan mereka
mencapi naumn dari media massa dan elektronik serta informasi
dari perorangan. Negara Malaysia membutuhkan banyak pekerja
dari Indonesia. Hal ini mempengaruhi atau memberikan peluang
bagi calon TKI/TKW untuk bekerja di Malaysia.
Tempat penampungan yang disediakan oleh PPTKIS tidak
mengalami masalah, justru mereka mempunyai banyak teman
dan dianggap bersaudara. Sebelum diberangkatkan ke Malaysia,
mereka diarahkan terlebih dahulu mengenai hak dan kewajiban
untuk perjanjian dengan negara pengguna.
Beberapa tahun belakangan ini untuk pemberangkatan TKW
ke Malaysia di sektor informal dihentikan sementara, berdasarkan
hasil moratorium antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah
Malaysia. Untuk sektor informal PPTKIS tetap memberangkatkan
TKW agar perusahaan tidak dianggap pailit. Hal ini dianggap
tidak sesuai prosedur karena masih ada beberapa perusahaan yang
mengirim TKW untuk sektor informal ke Malaysia.
Oleh karena itu PPTKIS yang memberangkatkan TKW
tidak sesuai prosedur akan mengalami Hambatan. Sebagai contoh
masih ada mantan TKW dilanggar hak-haknya antara lain gaji
tidak di bayar dan kerja melampaui jam kerja. Para TKW ini
adalah tidak sesuai prosedur maka mereka pun tidak berdaya
dalam mempertahankan hak-haknya di luar negeri.13
Berikut ini Rekapitulasi Permasalahan CTKI/TKI dari
Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BP3TKI) Medan Sumatera Utara selama Tahun 2010.
13

Ibid.
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Tabel 5
Rekapitulasi Permasalahan CTKI/TKI dari Balai Pelayanan Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Medan
Sumatera Utara selama Tahun 2010
Jml
Kasus

No.

Bulan

1.

Jan

5

2.

Feb

6

3.

Mar

6

4.

Apr

5

5.

Mei

6.

Jun

7.
8.

Jml
PPTKIS

JENIS PERMASALAHAN
TKI
Lari Putus
Asu
Meni
Lain
Komu ransi nggal lain
nikasi
1
1
1
-

Gaji

Sakit

3

-

2

4

4

-

-

1

-

2

5

1

-

7

5

-

2

1

-

Jul

-

-

Agst

-

-

9.

Sept

-

10.

Okt

11.

Nov

12.

Des
Jml

1

1

-

-

4

-

4

-

-

1

-

-

-

19

2

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

21

5

4

Calon TKI
Biaya
Lain
Penem lain
patan
-

Jml
Org
5

-

2

8

1

-

1

12

1

2

-

5

-

-

5

-

26

-

5

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

6

1

7

73

24

Data diolah kembali oleh TIM berdasarkan sumber dari Balai Pelayanan
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Medan
Sumatera Utara Tahun 2010.
Data diatas yang hanya sampai bulan Juni 2010 sedangkan enam
bulan selanjutnya masih dalam tahap rekapitulasi sampai bulan Agustus.
Data diolah kembali oleh tim dengan diangkatnya jenis permasalahan
yang dominan berdasarkan data dari BP3TKI.
Dari data diatas jenis permasalahan yang banyak terjadi di
negara Malaysia dikarenakan lari dari majikan atau tempat mereka
bekerja, berdasarkan laporan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia
(KBRI) dengan memproses pemulangan para TKI/TKW ke Indonesia
disebabkan karena lari. Banyak faktor yang menyebabkan mereka lari
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diantaranya karena gaji kurang sesuai, jam kerja yang tidak tentu
(tidak ada hari libur), TKI/TKW berangkat ke negara Malaysia
yang tidak sesuai prosedur dan dicari oleh aparat penegak hukum
Malaysia dan masalah pelanggaran HAM lainnya.
Untuk calon TKI lebih banyak jenis permasalahan karena
biaya penempatan yang belum di bayar atau belum di bayar penuh
oleh calon TKI/TKW. Tetapi ada yang perusaahan pengerah TKI/
TKW yang dibayar lebih dahulu bagi para calon TKI/TKW dan
dilunasi dengan cara menyicil oleh mereka dengan memotong gaji
mereka.
Permasalahan TKI/TKW yang lain adalah sebagai contoh
yang dialami oleh DP. Awalnya DP berangkat ke Malaysia pada
tahun 1999 tidak melalui jalur resmi. Ia berangkat atas rekomendasi
saudaranya, untuk bekerja di pabrik compact disk, dan perangkat
headphone. Setahun ia disana pada tahun 2000 jatuh sakit dan
pulang ke daerahnya di Sumatera Utara. Ternyata selama ini ia
memakai paspor berkunjung bukan paspor bekerja, karena selama
ini tidak mengetahui apabila bekerja disana harus memakai paspor
bekerja, diawal ia hanya mengunjungi saudaranya.
Pada tahun 2009, DP ditawari kembali oleh temannya
untuk bekerja di Malaysia tetapi bukan dipabrik lagi tetapi di
restoran sebagi juru masak. Ia berangkat ke sana tidak melalui jalur
resmi (non prosedur). Selama bekerja di restoran tersebut tidak
ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh majikannya, justru
majikannya sangat perhatian. Apabila ada razia yang dilakukan
aparat penegak hukum Malaysia, DP dilindungi oleh majikan agar
tidak tertangkap karena bekerja tidak memakai dokumen resmi.
Permasalahan terjadi di awal tahun 2010, pada saat DP
pulang ke daerahnya, tetangga dekat DP meminta tolong kepadanya
untuk dicarikan kerja di Malaysia dan DP menyanggupi. Setelah
itu DP dan tetangganya berangkat bersama lalu dicarikan kerja di
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Malaysia. Setelah berjalan beberapa bulan, tetangga DP tertangkap
oleh aparat penegak hukum Malaysia karena dokumen tidak
lengkap. Tetangga DP mengaku atas rekomedasi dari DP. Pada saat
kejadian tersebut DP pulang ke Sumatera Utara karena ibunya sakit.
Pihak Malaysia mengkontak ke aparat penegak hukum Indonesia
bahwa yang bernama DP berstatus buron.
DP ditangkap oleh polisi Indonesia atas sangkaan
perdagangan orang (traffiking), dan berlanjut ke persidangan
dengan dakwaan yang sama. Persidangan tersebut pada akhirnya
oleh hakim diputus dengan hukuman penjara. Sampai saat ini, DP
masih menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan
Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara.
Contoh kasus diatas adalah salah satu permasalahan yang
dialami TKW yang bekerja di Malaysia. Faktor penyebabnya
adalah karena ketidaktahuan TKW mengenai prosedur atau tata
cara untuk bekerja di Malaysia.
3. Upaya Penanganan Pelanggaran Hak Tenaga Kerja Wanita
Dualisme dalam pelaksanaan tugas penempatan TKW antara
Dinas Tenaga Kerja dan BP3TKI. Adanya dualisme dikarenakan
Dinas Tenaga Kerja menjalankan tugasnya berdasarkan otonomi
daerah di Provinsi Sumatera Utara sedangkan BP3TKI mempunyai
kewenangan sesuai aturan dari Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tingkat Pusat.
Oleh sebab itu BP3TKI Provinsi Sumatera Utara merupakan wakil
dari BNP2TKI.
Pengawasan terhadap PPTKIS di Provinsi Sumatera
Utara tetap dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja baik di tingkat
provinsi maupun di tingkat kabupaten dengan berkoordinasi
dengan pemerintahan provinsi dan kabupaten. Sedangkan
BP3TKI memonitor pelaksanaan dari PPTKIS mulai dari tempat
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penampungan sampai pemberangkatan ke luar negeri. Selama
ini BP3TKI melakukan perlindungan TKW yang diberangkatkan
sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga apabila menemui
masalah di luar negeri dapat terpantau.
BP3TKI saat ini juga melakukan perlindungan terhadap
TKW yang diberangkatkan tidak sesuai dengan prosedur atau
memberangkatkan tidak melalui jalur resmi, meskipun harus
menelusuri dokumen mengalami kesulitan. Hambatan tersebut
muncul dikarenakan TKW yang berangkat non prosedur tidak
mendapatkan kartu pemberangkatan yang dikeluarkan BP3TKI.
Pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera
Utara dan BP3TKI didasari oleh Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Utara No. 6 Tahun 2006 tentang Perdagangan
Manusia.
Sebagian besar PPTKIS di Provinsi Sumatera Utara
mengirimkan TKW ke Malaysia baik di sektor formal (perusahaan
elektronik, garmen, perkebunan dsb) dan di sektor informal
(bekerja di restoran, toko, pekerja rumah tangga). Selama ini
PPTKIS di Provinsi Sumatera Utara tidak mengalami masalah
karena selama menjalani sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Pelaksanaan penempatan TKW di luar negeri oleh PPTKIS
selama ini dapat terpantau oleh Dinas Tenaga Kerja dan BP3TKI.
Setelah memenuhi persyaratan administrasi di PPTKIS para
TKW sebelum diberangkatkan ke Malaysia diberikan pengarahan
selama sehari di BP3TKI. Pengerahan yang diberikan antara lain
mengenai situasi sosial, budaya dan ekonomi negara Malaysia.
TKW yang dikirim ke Malaysia untuk sektor formal diberikan
pendidikan dan pelatihan dilakukan di Negara bersangkutan.
Hambatan untuk pemberangkatan TKW di sektor informal
adalah dihentikan sementara pengirim ke Malaysia, berdasarkan
hasil moratorium antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah
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Malaysia. Untuk sektor informal PPTKIS tetap memberangkatkan
TKW agar perusahaan tidak dianggap pailit. Sampai saat ini
Dinas Tenaga Kerja maupun BP3TKI Provinsi Sumatera Utara
mengupayakan untuk dibuka kembali sektor informal melalui jalur
negosiasi dengan Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Indonesia
(instansi tingkat pusat yang berkompetent dengan Tenaga Kerja
Indonesia).
Hasil diskusi dengan para informan khususnya dapat
disimpulkan bahwa mantan TKW masih mendapatkan pelanggaran
hak TKW yang setiap terjadi antara lain gaji tidak di bayar dan
kerja melampaui jam kerja. Hal lain yang menarik ditemukan
dalam penelitian ini adalah bahwa kebanyakan terjadi pelanggaran
hak TKW adalah para TKW yang berangkat secara ilegal (tidak
sesuai prosedur). Oleh karena para TKW ini adalah ilegal maka
mereka pun tidak berdaya dalam mempertahankan hak-haknya di
luar negeri.
III PENUTUP
1. Simpulan
Praktik perlindungan hak-hak TKW pada pra penempatan
kurang maksimal karena hingga saat ini kerap terjadi pelanggaran
bagi para TKW. Permasalahan berasal dari perekrutan oleh para
calo/PL dari PPTKIS yang ingin mencari keuntungan sendiri, serta
banyaknya pihak yang terlibat dalam penempatan TKW, sehingga
dapat menimbulkan pengiriman TKW yang ilegal.
Praktik perlindungan hak-hak TKW pada masa penempatan
pun cenderung mengalami permasalahan karena ulah dari
pengguna jasa (majikan) dan diperparah dengan ketidakmampuan
TKW membela diri dihadapan pengguna jasa (majikan) tersebut.
Praktik perlindungan TKW yang dilakukan pemerintah dapat
dirasakan dengan adanya beberapa peraturan ketenagakerjaan
beserta perlindungannya, dan bantuan hukum oleh Perwakilan RI.
Merupakan langkah yang baik bahwasanya perlindungan terhadap
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Warga Negara Indonesia di luar negeri, khususnya Tenaga Kerja
Indonesia telah menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia
tahun 2010.
Namun tidak dapat dipungkiri bahwa implementasi peraturan
dan kebijakan pada masa penempatan akan mengalami hambatan
apabila negara sebagai tempat TKW bekerja tidak memperdulikan
hak-hak TKW, dan antar negara baik sebagai penerima TKW maupun
pengirim TKW masih sulit menyepakati kesepakatan perlindungan
para buruh migran. Sebagai contoh belum terselesaikannya nota
kesepahaman antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia perihal
tenaga kerja Indonesia. MoU dirasa sangat penting mengingat
tidak semua negara penerima TKI seperti Malaysia memiliki
peraturan khusus yang mengatur buruh migran informal seperti
TKW, umumnya mereka memiliki undang-undang perlindungan
buruh migran profesional. Dikarenakan tidak adanya pengaturan
perlindungan bagi tenaga kerja informal, maka peraturan yang
dipakai adalah peraturan pengguna jasa (majikan), dan ini akan
mengakibatkan kesewenang-wenangan majikan. Selain itu. Contoh
lain adalah belum diaksesinya Konvensi Perlindungan Hak-hak
Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya 1990 oleh beberapa
negara penerima dan pengirim buruh migran seperti Malaysia
dan Indonesia. Akan tidak seimbang apabila konvensi tersebut
hanya diaksesi oleh pemerintah Indonesia sebagai negara pengirim
buruh migran, namun perlu diimbangi dengan aksesi oleh negaranegara penerima buruh migran lainnya. Dengan demikian praktik
perlindungan hak-hak TKW baik pra penempatan maupun masa
penempatan cenderung belum memberikan hasil yang maksimal.
2. Saran
Guna memaksimalkan perlindungan hak-hak TKW, maka
langkah pemerintah sebagai negara yang memiliki kewajiban dan
tanggung jawab menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak
TKW adalah bersikap tegas terhadap perekrutan TKW sehingga
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dapat mengirimkan TKW yang memiliki kompetensi, bertindak
tegas terhadap para pelaku pelanggaran, penegasan dalam pembuatan
dan pemeriksaan KTKLN di setiap titik pemberangkatan. dan
memenuhinya melalui peningkatan diplomasi dengan negara-negara
penerima TKW, khususnya Malaysia, dan seperti dalam kebijakan
luar negeri Indonesia 2010, bahwa setiap diplomat Indonesia harus
terus dipandu dengan prinsip keberpihakan dan perlindungan WNI.
Pemenuhan hak-hak TKW oleh pemerintah melalui
peningkatan diplomasi dengan negara-negara penerima TKW,
khususnya Malaysia dapat diimbangi dengan penegasan penyelesaian
MoU antara Indonesia dan Malaysia tentang penempatan tenaga kerja
Indonesia, dan Pemerintah diupayakan untuk dapat mengeluarkan
suatu kebijakan berupa pembuatan buku pedoman atau pegangan
bagi TKW khususnya yang bekerja di Malaysia. Buku pedoman
tersebut akan berisikan data diri TKW, hak dan kewajiban TKW,
termasuk didalamnya isi MoU tentang pengiriman tenaga kerja
Indonesia, prosedur pelaporan apabila terjadi pelanggaran, alamat
dan nomor telepon Perwakilan RI di Malaysia, serta tindakantindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan TKW selama bekerja
sesuai dengan peraturan yang ada di Malaysia.
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PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK (BALITA)
ATAS KESEHATAN TERHADAP BAHAYA ASAP ROKOK
Yuliana Primawardani*)
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
Badan Penelitian dan Pengembangan HAM
Abstract
Every child has the right to health. Nonetheless, not all children’s right can
be fulfilled if the people around them do not have the awareness to stop
smoking or to smoke in a designated place. The dangers of cigarette smoke
will not only cause disease to the children, but the fetus in the womb will
be affected by the negative impact of cigarettes. Various rules applied are
yet to be effective as there is no strict sanctions for violations conducted.
Therefore, it requires the government’s attention so that the rights of children
to health can be met.
Keywords: Children’s Rights, Health, Cigarette Smoke
Abstrak
Setiap anak berhak atas kesehatan. Walaupun demikian, belum semua
anak dapat terpenuhi haknya tersebut apabila orang-orang disekitarnya belum
memiliki kesadaran untuk berhenti merokok atau merokok pada tempat
yang telah ditentukan. Bahaya asap rokok tidak hanya akan menimbulkan
penyakit pada anak saja, tetapi janin dalam kandungan pun akan terkena
dampak negatif dari rokok. Berbagai peraturan yang diterapkan pun kurang
berjalan dengan lancar karena belum ada sanksi yang tegas bagi pelanggaran
yang dilakukan. Oleh karena itu, perlu perhatian dari pemerintah agar hakhak anak atas kesehatan dapat terpenuhi.
Kata kunci : Hak Anak, Kesehatan, Asap Rokok
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LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat penting
dimiliki oleh setiap manusia, sehingga perlu adanya suatu upaya untuk
menjaga kestabilan kondisi tubuh manusia agar mencapai kondisi
yang lebih baik setiap harinya. Negara memberikan perlindungan akan
hak kesehatan setiap manusia melalui berbagai peraturan perundangundangan, diantaranya adalah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas
kesehatan”. Pernyataan tersebut berarti bahwa hak kesehatan dimiliki
oleh setiap manusia, tak terkecuali anak-anak.
Anak-anak merupakan masa depan bangsa Indonesia, sehingga
kesehatan sangat diperlukan dalam menciptakan sumberdaya manusia
yang cerdas, kuat, berwawasan luas dan mampu berkompetisi dengan
manusia lainnya guna kemajuan bangsa. Peran serta pemerintah sangat
diperlukan untuk mencapai hal tersebut.
Akan tetapi tidak semua anak dapat terpenuhi hak atas
kesehatannya Hal ini dikarenakan berbagai faktor, yang salah satunya
adalah kurangnya udara bersih sebagai akibat adanya asap rokok. Yang
dimaksud dengan rokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19
tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi kesehatan adalah “hasil
olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya
yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica
dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar
dengan atau tanpa bahan tambahan”
Sampai saat ini rokok masih menjadi topik yang dibicarakan
sebagai akibat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan. Komisi
Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) mengungkapkan, sebanyak
163.923.599 anak dan perempuan di Indonesia telah terkontaminasi
dan menjadi korban rokok. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat
perempuan dan anak-anak termasuk dalam kelompok rentan, sehingga
asap rokok dapat membahayakan kondisi tubuh mereka sebagai akibat
	

Diakses melalui http://www.gatrakampus.com/article?idArticle=108&title=Sebanyak+163+Juta
+Anak+Jadi+Korban+Rokok
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zat nikotin yang terkandung dalam rokok.
Nikotin bersama dengan ribuan bahan beracun asap rokok
lainnya dapat masuk ke saluran pernapasan bayi melalui berbagai cara
Salah satunya adalah nikotin yang terhirup melalui saluran pernapasan
dan masuk ke tubuh melalui ASI ibunya akan berakumulasi di tubuh
bayi dan membahayakan kesehatan si kecil. Bukan hanya itu. Nikotin
ternyata juga dapat mengubah rasa ASI, dan membahayakan kesehatan
bayi. Biasanya, bayi akan rewel dan menolak menyusu jika ibunya
baru merokok atau menghirup asap rokok. Akibat gangguan asap
rokok pada bayi antara lain adalah muntah, diare, kolik, denyut jantung
meningkat, dan lain-lain.
Bahaya akan asap rokok tersebut diperkuat dengan data WHO
yang menjabarkan bahwa angka kematian akibat kebiasaan merokok
di Indonesia telah mencapai 400 ribu orang per tahun. Meskipun data
empiris sudah memaparkan dampak buruk rokok bagi kesehatan,
lanjutnya, namun justru iklan dan promosi rokok dibebaskan secara
nyata. Kondisi ini menjadikan anak-anak sebagai target perokok
baru, terbukti dengan naiknya perokok pemula. Kenaikan tertinggi
sebesar 4 kali lipat terjadi pada kelompok umur 5-9 tahun, sedangkan
peningkatan pada kelompok 15-19 tahun adalah 144 persen selama
periode 1994-2004. Dari penelitian Universitas Hamka dan Komnas
Anak di tahun 2007, menunjukkan hampir semua anak (99,7 persen)
melihat iklan rokok di televisi dan 68,2 persen memiliki kesan positif
terhadap iklan rokok, serta 50 persen remaja perokok lebih percaya diri
seperti dicitrakan iklan rokok.
Kenyataan ini yang menjadi salah satu sebab kurang efektifnya
berbagai peraturan daerah tentang larangan merokok di sejumlah
provinsi. Padahal Pemerintah daerah sudah mulai menyadari bahwa
rokok tidak hanya membahayakan pemakainya saja. Akan tetapi juga
akan membahayakan orang-orang disekitarnya, terutama perempuan
	
	

Diakses melalui http://duniatanparokok.wordpress.com/2008/01/21/bahaya-rokok-pada-bayi-anda/
Ketua Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) Farid Anfasa Moeloek, Jumlah Perokok
Indonesia Terbesar Dunia, diakses melalui http://www.depdagri.go.id/news/2011/05/30/jumlah-perokok-indonesia-terbesar-dunia
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dan anak balita, padahal menurut Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan,
“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.
Begitupun dengan Pasal 12 Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial
dan Budaya yang mengakui akan hak seseorang untuk menikmati
standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.
Untuk mewujudkan hak tersebut, salah satunya adalah dilakukan
perbaikan semua aspek kesehatan dan industri. Oleh sebab itu
banyak daerah di berbagai provinsi yang sudah menetapkan berbagai
peraturan mengenai larangan merokok ataupun kawasan tanpa rokok,
diantaranya:
1. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 Tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005
Tentang Kawasan di Larang Merokok.
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 Tentang
Kawasan Tanpa Rokok
3. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang nomor 8 Tahun 2009
Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib
Rokok
Berbagai peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
tersebut merupakan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan
udara yang bersih sekaligus memberikan perlindungan bagi
masyarakat, termasuk anak-anak, dari asap rokok. Oleh karena itu
pemerintah daerah, yang salah satunya pemerintah DKI Jakarta
menetapkan daerah-daerah tertentu harus bebas dari asap rokok,
seperti tempat umum, tempat kerja, tempat proses belajar mengajar,
tempat pelayanan kesehatan, arena kegiatan anak-anak, tempat
ibadah, dan angkutan umum.
Ketidakefektifan berbagai peraturan yang mengatur akan
kawasan tanpa rokok merupakan tantangan yang harus dihadapi
oleh pemerintah daerah mengingat banyaknya anak balita maupun
remaja yang merupakan generasi penerus bangsa yang harus tumbuh
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dan berkembang secara sehat. Oleh karena itu perlu diupayakan suatu
tindakan dalam rangka melindungi dan memenuhi hak anak balita
atas kesehatan.
B. PERMASALAHAN
1. Faktor apa saja yang menyebabkan kurang efektifnya berbagai
peraturan daerah mengenai larangan merokok ataupun kawasan
tanpa rokok ?
2. Upaya apa saja yang perlu dilakukan pemerintah dalam
memberikan perlindungan dan pemenuhan akan hak atas
kesehatan bagi anak?
C. TUJUAN
1. Mengidentifikasiknan penyebab kurang efektifnya peraturan
daerah mengenai larangan merokok ataupun kawasan tanpa
rokok
2. Mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan
perlindungan dan pemnuhan akan hak atas kesehatan bagi anak
D. 		METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif dengan pendekatan deskriptif analisis melalui studi
kepustakaan.
E. PENGUMPULAN DATA
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan
mengumpulkan data sekunder.
F. KERANGKA TEORI
1. Hak Anak
Seorang anak sudah memiliki hak yang secara kodrati
dimiliki sejak dilahirkan.. Hal ini sesuai dengan isi dari Pasal 1 butir
12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
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Tentang Perlindungan Anak adalah Hak anak adalah bagian dari
hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi
oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
Jaminan akan hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut di atur
dalam berbagai instrumen baik instrumen internasional maupun
instrumen nasional yang berupa peraturan perundang-undangan.
Di Indonesia, salah satu peraturan perundang-undangan yang
menjamin akan hak anak adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun yang termasuk hak anak
adalah :
a. berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan
taraf kehidupannya.
b. Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh
perawatan, pendidikan, pelatihan. dan bantuan khusus atas
biaya negara.
c. berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan
berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di
bawah bimbingan orang tua dan atau wali
d. berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan
diasuh oleh orang tuanya sendiri.
e. berhak untuk dibesarkan, dipelihara dirawat, dan dibimbing
kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa
f. berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala
bentuk kekerasan fisik atau mental. penelantaran. perlakuan
buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua
atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab
atas pengasuhan
g. berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara
bertentangan dengan kehendak anak sendiri,
h. berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam
rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakal,
dan tingkat kecerdasannya.
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i. berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai
dengan tingkat intelektualilas dan usianya demi pengembangan
dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan
kepatutan.
j. berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya,
bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat,
dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.
k. berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan
sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mentap
spiritualnya.
l. berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan,
sengketa
m. bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung
unsur kekerasan.
n. berhak untuk memperoleh per1indungan dari kegiatan eksploitasi
ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya
o. berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi
dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari
berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan
zat adiktif lainnya.
p. berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan,
atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
q. berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan
hukum
Berdasarkan hak-hak anak tersebut, dapat diketahui bahwa hak
anak atas kesehatan merupakan salah satu hak anak yang dijamin
dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan juga merupakan
hasil kesepakatan negara-negara didunia melalui Konvensi Hak Anak
yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada
tanggal 20 Nopember 1989, yang menyatakan : “Negara-negara Pihak
mengakui hak anak atas penikmatan standar kesehatan yang paling
tinggi dapat diperoleh dan atas berbagai fasilitas untuk pengobatan
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penyakit dan rehabilitasi kesehatan (Pasal 24).

2.

Bahaya Asap Rokok pada anak
Dewasa ini rokok menjadi salah satu kebutuhan bagi sebagian
orang di belahan dunia. Bahan yang dikonsumsi melalui hisapan
dan menghasilkan asap tersebut menjadikan sebagian orang yang
mengkonsumsinya menjadi sulit untuk melepaskan diri dari rokok.
Hal ini dikarenakan dalam rokok tersebut mengandung berbagai
zat seperti nikotin, tar karbomonosida, dan sebagainya, yang
menyebabkan ketergantungan pada orang yang mengkonsumsinya.
Walaupun sudah banyak peringatan akan bahaya rokok, seperti
yang tertera pada label rokok yaitu dapat menyebabkan kanker,
serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin,
seakan tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi dalam menikmati
rokok. Para penikmat rokok tidak menyadari bahwa rokok tidak
hanya berbahaya bagi dirinya, tapi juga bagi orang-orang sekitar
yang menghirup asap rokok.
Dari penelitian terhadap 1.263 pasien kanker paru-paru yang
tidak pernah merokok, terlihat bahwa mereka yang menjadi perokok
pasif di rumah akan meningkatkan risiko kanker paru-paru hingga
18%. Bila hal ini terjadi dalam waktu yang lama, 30 tahun lebih,
risikonya meningkat menjadi 23%. Bila menjadi perokok pasif di
lingkungan kerja atau kehidupan sosial, risiko kanker paru-paru akan
meningkat menjadi 16% sedang bila berlangsung lama, hingga 20
tahun lebih, akan meningkat lagi risikonya menjadi 27%.
Selain itu bila asap rokok terhirup oleh anak balita dan bayi akan
menimbulkan berbagai penyakit seperti :
- Infeksi paru dan telinga
- Gangguang pertumbuhan

	

Yulvitrawasih, Dampak Asap Rokok bagi Perokok Pasif, Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka
Putih, diakses melalui http://www.rsi.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=298:
dampak-asap-rokok-bagi-perokok-pasif&catid=5:artikel-kesehatan&Itemid=6
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Kolik (gangguan pada saluran pencernaan bayi)\
Dan sebagainya

Berbagai penyakit yang ditimbulkan oleh rokok tersebut perlu
mendapatkan perhatian dari pemerintah melalui berbagai kebijakan
yang bertujuan untuk mengurangi dampak asap rokok bagi perokok
pasif maupun anak-anak.
G. ANALISIS
Asap rokok yang mengandung zat-zat berbahaya perlu
diwaspadai keberadaannya. Hal ini dikarenakan asap rokok dapat
menimbulkan berbagai penyakit yang akan diderita tidak hanya oleh
orang dewasa, melainkan anak-anak bahkan janin dalam kandungan
pun akan memperoleh dampak buruk dari asap rokok. Oleh karena itu
perlu adanya upaya pemerintah yang dapat memberikan perlindungan
akan hak atas kesehatan bagi anak melalui berbagai fasilitas ataupun
pelayanan kesehatan yang memadai guna mengatasi dampak buruk dari
asap rokok. Hal ini sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang
menyatakan :
(1)
Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyeleng-garakan
upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap
anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam
kandungan.
(2)
Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara
komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung
oleh peran serta masyarakat.
(3)
Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif,
baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
	

Bahaya Rokok pada Bayi, diakses melalui http://duniatanparokok.wordpress.com/ 2008/01/21/bahaya-rokok-pada-bayi-anda/
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Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga
yang tidak mampu.
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi dari pasal diatas berarti bahwa upaya kesehatan yang
komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat
kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan perlu dilakukan baik
pada tahap promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.Selain itu Hak
anak atas kesehatan, terutama terhadap bahaya dari asap rokok bukan
hanya tanggung jawab keluarga ataupun pemerintah. Akan tetapi
juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Hal ini dikarenakan
kesadaran masyarakat akan bahaya asap rokok bagi anak balita akan
sangat berperan dalam melindungi hak anak atas kesehatan.
Kurang efektifnya berbagai peraturan daerah yang berkaitan
dengan larangan merokok bagi masyarakat yang termasuk dalam
kategori perokok, disebabkan oleh beberapa hal antara lain :
1. Kurangnyan sosialisasi tetang isi Perda anti rokok di masyarakat
Salah satu penyebab peraturan daerah mengenai larangan merokok
ataupun kawasan tanpa rokok adalah kurangnya sosialisasi akan
ini peraturan tersebut melalui berbagai media massa. Masyarakat
seringkali tidak mengetahui akan isi Peraturan Daerah yang
ditetapkan. sehingga dapat menimbulkan berbagai persepsi
negatif akan isi perda yang ditetapkan. Sebagian masyarakat
akan beranggapan bahwa mereka pun berhak untuk merokok dan
pemerintah tidak punta kewenangan untuk melakukan larangan atas
hal tersebut. Padahal isi Perda tersebut hanya melarang masyarakat
untuk merokok ditempat-tempat tertentu yang akan membahayakan
orang-orang sekitar akibat asap yang dikeluarkan. Mereka tidak
menyadari bahwa diantara hak mereka untuk merokok terdapat
hak-hak manusia lain untuk memperoleh kesehatan, termasuk hak
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anak balita yang masih rentan akan berbagai penyakit.
Oleh karena itu pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi
mengenai isi dari Perda mengenai larangan merokok atau kawasan
tanpa rokok. Adapun sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai
bentuk diantaranya :
1) Menyelenggarakan seminar sosialisasi Peraturan Daerah
mengenai larangan merokok atau Kawasan Tanpa Rokok
dengan mengundang para berbagai instansi/lembaga, LSM,
akademisi, tokoh masyarakat, dan sebagainya.
2) Membuat acara TalkShow di media massa berkenaan dengan
penerbitan Peraturan Daerah;
3) Lebih sering menampilkan iklan layanan masyarakat di
televisi
4) Menyediakan leaflet ataupun buklet sebagai bahan informasi
5) Menempelkan brosur atau poster di tempat-tempat strategis
2.

Maraknya promosi rokok melalui media massa
Dengan semakin berkembangnya teknologi, maka semakin
berkembang pula sarana promosi suatu produk melalui media
massa, termasuk melalui televisi dan internet. Begitupun dengan
rokok, yang berupaya memperkenalkan produknya melalui
media massa ataupun media lainnya, dengan menampilkan
konsep-konsep yang dapat menarik perhatian masyarakat untuk
menggunakan produk tersebut. Adapun sasaran mereka biasanya
para pemula, yang sebagian besar adalah anak usia sekolah ataupun
remaja.
Berdasarkan hasil survei yang pernah dilakukan oleh Komnas
Perlindungan Anak, ternyata 99,7 persen anak-anak terpapar iklan
rokok di televisi, 87 persen terpajang iklan rokok di luar ruang,
76,2 persen remaja melihat iklan rokok di koran dan majalah.
Sebesar 62,2 persen remaja memiliki kesan positif terhadap iklan
rokok, 51,6 persen remaja dapat menyebutkan lebih dari tiga
slogan iklan rokok, dan 50 persen remaja perokok merasa dirinya
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lebih percaya diri seperti yang dicitrakan iklan rokok.
Hal ini lah yang menjadikan pelaksanaan peraturan daerah
tentang larangan merokok ataupun kawasan tanpa rokok menjadi
tidak efektif. Salah satu yang dapat terlihat adalah pada DKI Jakarta
yang memiliki Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Larangan Merokok
yang kemudian diubah menjadi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010. Pada pasal pasal 2
peraturan tersebut dikemukakan bahwa tujuan penetapan kawasan
dilarang merokok, adalah :
1) menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan
cara merubah prilaku masyarakat untuk hidup sehat;
2) meningkatkan produktivitas kerja yang optimal;
3) mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap
rokok;
4) menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula;
5) mewujudkan generasi muda yang sehat.
Akan tetapi dengan maraknya tayangan iklan di media massa,
menyebabkan tujuan peratutan kawasan dilarang merokok menjadi
tidak efektif karena iklamn rokok menyebabkan angka perokok dan
perokok pemula menjadi semakin tinggi, sehingga menghambat
program pemerintah dalam merubah perilaku masyarakat untuk
hidup sehat.
Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dukungan berbagai
instamsi/lembaga/organisiasi terkait untuk melakukan batasan atau
pengawasan akan tayangan iklan rokok, sehingga upaya pemerintah
dalam melindungi dan memenuhi hak kesehatan bagi anak Balita
sebagai berikut :
a. Melakukan pengawasan agar Peraturan Pemerintah RI Nomor
19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
dapat berjalan sebagaimana yang ditetapkan, khususnya yang
Diakses melalui http://ceria.bkkbn.go.id/ceria/referensi/artikel/detail/468
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tercantum dalam Pasal 16 ayat (3) yang berbunyi, “Iklan pada
media elektronik hanya dapat dilakukan pada pukul 21.30 sampai
dengan pukul 05.00 waktu setempat”. Karena pada kenyataannya
banyak iklan rokok yang tayang diluar jam yang ditetapkan,
sehingga tayangan iklan rokok banyak ditontong para anak dan
remaja.
b. Membentuk Tim sensor iklan untuk memastikan materi iklan tidak
menyimpang dengan pasal 17 Peraturan Pemerintah RI Nomor
19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan,
yang berbunyi :
Materi iklan dilarang :
1) merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
2) menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok
memberikan manfaat bagi kesehatan;
3) memperagakan atau menggambarkan dalam bentuk gambar,
tulisan atau gabungan keduanya, bungkus rokok, rokok
atau orang sedang merokok atau mengarah pada orang yang
sedang merokok;
4) ditujukan terhadap atau menampilkan dalam bentuk gambar
atau tulisan atau gabungan keduanya, anak, remaja, atau
wanita hamil;
5)		mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah
rokok;
6) bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
Dengan adanya tim sensor iklan terhadap iklan rokok diharapkan
produsen rokok dapat mempromosikan produknya melalui iklan
dengan mengacu pada peraturan yang ditetapkan.
c. Memberikan sanksi tegas terhadap berbagai bentuk pelanggaran
Berbagai peraturan daerah yang ditetapkan mengenai larangan
merokok atau kawasan tanpa rokok, seringkali tidak mencantumkan
sanksi yang akan diperoleh bila terjadi pelanggaran. Sanksi yang
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ada lebih ditujukan kepada produsen rokok, yang bentuknya
berupa peringatan tertulis dan pencabutan ijin usaha. Sedangkan
sanksi terhadap individu yang melakukan pelanggaran, jarang
sekali tercantum dalam peraturan daerah. Sanksi individu yang
melakukan pelanggaran dengan merokok di tempat umum
mengacu pada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pengendalian
Pencemaran Udara, yaitu diancam dengan pidana kurungan
paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Akan tetapi sanksi yang
dikenakan memiliki kesamaan dengan pelanggaran lainnya,
sehingga dalam penetapan peraturan daerang mengenai larangan
merokok atau kawasan tanpa rokok, perlu diatur sanksi yang
mengatur akan pelanggaran tersebut secara lebih khusus. Hal
ini bertujuan agar masyarakat lebih mematui peraturan yang
ada, sehingga hak anak balita untuk memperoleh kesehatan
dapat terpenuhi.

H. SIMPULAN
Kesehatan merupakan hak setiap orang, termasuk anak-anak.
Pemerintah menberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan
akan hak anak atas kesehatan, walaupun belum semua anak dapat
terpenuhi hak atas kesehatannya Salah satunya adalah kurangnya
udara bersih sebagai akibat adanya asap rokok yang berbahaya
bagi kesehatan tubuh manusia. Berbagai upaya telah dilakukan
oleh pemerintah dalam menghindarkan anak menghirup asap rokok
melalui peraturan pemerintah maupun peraturan daerah, namun
pelaksanaannya belum efektif.
Oleh karena itu perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah
agar berbagai peraturan yang ditetapkan daapat terlaksana dan
dipatuhi oleh produsen rokok maupun masyarakat.
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HAK KEMERDEKAAN MENGELUARKAN PENDAPAT BAGI
WARTAWAN MELALUI MEDIA MASSA
Anita Marianche
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Sipil dan Politik
Badan Penelitian dan Pengembangan HAM
Abstract
Freedom of the press is a manifestation of popular sovereignty set forth
in Section 28F of the 1945 Constitution and becomes a very important
element in creating a democractic life of society, nation and state which
includes activities to search, to acquire, to possess, to keep, to process and
to convey information. Freedom of the press guaranteed by the state through
legislation including guarding the independence of national integrity,
upholding religious values, truth, justice, morality, ethics, promotes social
and intellectual life of the nation. Freedom of the press still faces many
problems, especially with the increasing cases of physical violence against
journalists and non-physical in journalistic activities. On the other hand,
freedom of the press who do not abide the code of conduct and regulations
can be abused for the benefit of a particular group or class. Violation of
journalistic ethics by journalists in the name of democracy, and even tend to
ignore the rules of professionalism. Data collection techniques performed
in this evaluation using interviews, questionnaires and documents.The
research approach used in this evaluation is through qualitative and
quantitative approaches. Data obtained from th evaluation, collected,
processed and analyzed quantitatively and qualitatively to describe,
illustrate and to explain the problem of evaluation. The evaluation program
is also expected to identify constraints either administrative, procedural
and quality associated with the protection of the right to freedom of
expression for journalists in the mass media and the settlement of code
	
	

Tulisan ini dikutip dari laporan Evaluasi Puslitbang Hak-Hak Sipil dan Politik pada Tahun 2012.
Fungsional Peneliti pada Puslitbang Hak-Hak Sipil dan Politik

Jurnal Hak Asasi Manusia

119

of ethics violations committed by journalists to the decline the level of
violence experienced by journalists, and also reduced violations of the
code of ethics by journalists in performig its duties.
Keywords: freedom of the press, journalists violence and violation of
Jornalism Code of ethics
Abstrak
Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang
diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 dan menjadi unsur yang sangat penting
untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
yang demokratis yang meliputi kegiatan mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Kemerdekaan pers
yang dijamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang
berlaku yaitu kemerdekaan yang menjaga integritas nasional, menegakkan
nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, tata susila, memajukan
kesejahteraan sosial dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemerdekaan
pers masih menghadapi permasalahan terutama dengan bertambahnya
berbagai kasus tindak kekerasan fisik dan non fisik terhadap wartawan
dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Di sisi lain, kemerdekaan pers yang
tidak patuh pada kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dapat disalahgunakan untuk kepentingan kelompok atau
golongan tertentu. Pelanggaran etika jurnalistik dilakukan oleh wartawan
dengan mengatasnamakan asas demokrasi, bahkan cenderung mengabaikan
kaidah profesionalisme. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada
evaluasi ini adalah dengan menggunakan metode wawancara, kuesioner
dan studi dokumen.Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan evaluasi
ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data yang
diperoleh dari daerah evaluasi, dikumpulkan, diolah dan dianalisa secara
kuantitatif dan kualitatif dengan mendeskripsikan, menggambarkan
dan menjelaskan permasalahan evaluasi. Melalui kegiatan evaluasi
ini diharapkan pula dapat teridentifikasi kendala-kendala baik secara
administrasi, prosedural dan kualitas yang terkait dengan perlindungan
terhadap hak kebebasan mengeluarkan pendapat bagi wartawan di media
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massa dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh
wartawan agar semakin menurunnya tingkat kekerasan yang dialami oleh
wartawan dan juga berkurangnya pelanggaran kode etik oleh wartawan
dalam pelaksanaan tugasnya.
Kata kunci: kemerdekaan pers, kekerasan wartawan dan pelanggaran kode
etik jurnalistik

Latar Belakang
Kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak
asasi yang dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan
Undang-Undang Dasar RI 1945 serta peraturan lainnya. Pasal 28F UndangUndang Dasar 1945 Amandemen II menyatakan bahwa:
“Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh
komunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan
pribadi dan lingkungan sosial, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informansi dengan menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia.”
Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang
diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 dan menjadi unsur yang sangat penting
untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
yang demokratis yang meliputi kegiatan mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Kemerdekaan pers
yang dijamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang
berlaku yaitu kemerdekaan yang menjaga integritas nasional, menegakkan
nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, tata susila, memajukan
kesejahteraan sosial dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebebasan
dalam isi berita harus bertanggungjawab, selaras dan seimbang antara
kebebasan dalam menggunakan hak dan kewajiban.
Masalah kemerdekaan pers masih menjadi perdebatan sampai
sekarang. Kemerdekaan pers selalu dihubungkan dengan kebebasan
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menyatakan pendapat (freedom of expression) atau bagian dari hakekat
kemanusiaan yang telah dijabarkan secara institusional dalam berbagai
deklarasi. Sementara itu banyak pihak yang merasa berkepentingan
dengan kemerdekaan pers, seperti masyarakat, pemerintah, pemilik
modal perusahaan pers dan wartawan. Ketiga unsur ini selalu memandang
kemerdekaan pers dalam persepsi masing-masing yang tentu saja dengan
melihat dari posisi dan kepentingan yang berbeda.
Di Indonesia, kemerdekaan pers masih menghadapi permasalahan
terutama dengan bertambahnya berbagai kasus tindak kekerasan fisik
dan non fisik terhadap wartawan dalam melakukan kegiatan jurnalistik.
Kekerasan fisik yang dialami oleh wartawan antara lain dilakukan oleh
aparat keamanan, aparat pemerintah, organisasi masyarakat, massa dan
perusahaan pers. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut mulai dari pengusiran
wartawan yang sedang melaksanakan kegiatan jurnalistik, pemukulan,
perampasan identitas pers dan kamera, pelecehan profesi wartawan
sampai dengan pembunuhan. Kekerasan non fisik, antara lain dalam
bentuk pengrusakan kantor redaksi dan permasalahan internal perusahaan
pers yaitu dalam bentuk tidak memberikan kesejahteraan (peningkatan
gaji, bonus, pemberian asuransi) kepada wartawan.
Di sisi lain, kemerdekaan pers yang tidak patuh pada kode etik jurnalistik
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat disalahgunakan
untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu.Pelanggaran etika
jurnalistik dilakukan oleh wartawan dengan mengatasnamakan asas
demokrasi, bahkan cenderung mengabaikan kaidah profesionalisme.
Instansi pemerintah, swasta dan masyarakat ada yang berpandangan
sinis terhadap aktivitas jurnalistik yang dianggap tidak lagi menghormati
hak-hak narasumber. Penampilan pers nasional dan daerah menimbulkan
banyak kritikan dari masyarakat.
Permasalahan
1.		Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan terhadap implementasi hak
kebebasan mengeluarkan pendapat bagi wartawan di media massa ?
2. Bagaimanakah penyelesaian yang berperspektif HAM terhadap
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pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh wartawan di media massa?

Metode Evaluasi
Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada evaluasi ini adalah
dengan menggunakan metode wawancara, kuesioner dan studi dokumen.
Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan evaluasi ini dilakukan melalui
pendekatan kualitatif dan kuantitatif.
Data yang diperoleh dari daerah evaluasi, dikumpulkan, diolah dan
dianalisa secara kuantitatif dan kualitatif dengan mendeskripsikan,
menggambarkan dan menjelaskan permasalahan evaluasi.
Mengingat luasnya permasalahan, maka kegiatan evaluasi ini dibatasi
pada jenis dan penyebab terjadinya kekerasan terhadap wartawan dalam
melaksanakan tugasnya selama tahun 2009-2011. Selain itu, evaluasi ini
juga akan mengumpulkan data tentang penanganan terhadap berbagai
kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan dan penanganan dalam
penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh wartawan dalam
melaksanakan tugasnya. Melalui kegiatan evaluasi ini diharapkan pula
dapat teridentifikasi kendala-kendala baik secara administrasi, prosedural
dan kualitas yang terkait dengan perlindungan terhadap hak kebebasan
mengeluarkan pendapat bagi wartawan di media massa dan penyelesaian
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh wartawan agar semakin
menurunnya tingkat kekerasan yang dialami oleh wartawan dan juga
berkurangnya pelanggaran kode etik oleh wartawan dalam pelaksanaan
tugasnya.
Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan di lima provinsi berdasarkan data
jumlah kekerasan terhadap dan oleh wartawan baik yang diperoleh dari
organisasi profesi kewartawanan maupun Dewan Pers selama tahun 2009
– 2011 yang memungkinkan untuk dilakukan evaluasi, yaitu: Provinsi
Sumatera Utara, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Selatan,
Provinsi Bali, Provinsi Sumatera Selatan.
Teori-teori komunikasi berlangsung berkesinambungan, dalam
arti kata suatu teori yang digunakan sebagai landasan pemikiran dalam
suatu penelitian atau dipakai suatu sebagai pendekatan dalam menelaah
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suatu fenomena, bisa merupakan teori lama yang ditampilkan seorang
cendekiawan satu dekade atau dua dekade sebelumnya, bahkan lebih
daripada itu.
Salah satu teoritikus komunikasi massa yang pertama dan paling
terkenal adalah Harold Lasswell, dalam artikel klasiknya tahun 1948
mengemukakan model komunikasi yang sederhana dan sering dikutip
banyak orang yakni: Siapa (Who), berbicara apa (Says what), dalam
saluran yang mana (in which channel), kepada siapa (to whom) dan
pengaruh seperti apa (what that effect).
Komunikasi Massa dan Pers
Berikut ini adalah teori-teori komunikasi massa dari beberapa ahli:
1. Michael W dan Teri Kwal Gamble mengemukakan bahwa sesuatu
bisa didefinisikan sebagai komunikasi massa jika komunikator
dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan modern untuk
menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat kepada khalayak
yang luas dan tersebar. Pesan itu disebarkan melalui media antara
lain: surat kabar, majalah, televisi, dan film.
2. Joseph A. Devito dalam bukunya “Communicology: An Introduction
to the Study of Communication” menyatakan komunikasi massa
adalah pertama, adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa,
kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini tidak berarti bahwa
khalayak meliputi seluruh penduduk atau semua orang yang membaca
atau semua yang menonton televisi, ini berarti bahwa khalayak itu
besar dan pada umumnya agak sukar untuk didefinisikan. Kedua,
adalah komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-pemancar yang
audio dan visual. Komunikasi massa barangkali akan lebih mudah
dan lebih logis bila didefinisikan menurut bentuknya: televisi, radio,
surat kabar, majalah, film, buku dan pita.
3. Nabel Juri dalam bukunya “Reading in Mass Communication”
menyebutkan bahwa dalam komunikasi massa tidak ada tatap muka
antar penerima pesan. Tatap muka yang dimaksud itu sifatnya bukan
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kasuitas, artinya dapat dipahami oleh sekelompok atau komunitas
tertentu. Tatap muka di sini seharusnya memberikan kesempatan
kepada audience untuk bisa bertatap muka, jadi jika semua audience
tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk bertatap muka itu
bukan komunikasi massa.

Menurut Shoemaker dan Rees hal penting yang berkaitan dengan etika
komunikasi massa yakni:
1. Tanggung Jawab
Tanggung jawab mempunyai dampak positif. Dengan adanya tanggung
jawab, media akan berhati-hati dalam menyiarkan atau menyebarkan
informasinya. Seorang jurnalis atau wartawan harus memiliki tanggung
jawab dalam pemberitaan atau apa pun yang ia siarkan; apa yang
diberitakan/disiarkan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada
Tuhan, masyarakat, profesi, atau dirinya masing-masing. Jika apa yang
diberitakan menimbulkan konsekuensi yang merugikan, pihak media
massa harus bertanggung jawab dan bukan menghindarinya. Jika dampak
itu sudah merugikan secara perdata maupun pidana, media massa haris
bersedia bertanggung jawab seandainya pihak yang dirugikan tersebut
protes ke pengadilan.
2. Kebebasan Pers
Kebebasan yang bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, tetapi kebebasan
yang bertanggung jawab. Dengan kebebasanlah berbagai informasi bisa
tersampaikan ke masyarakat. Jakob Oetama (2001) dalam Pers Indonesia
Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus mengemukakan bahwa
“pers yang bebas dinilainya tetap bisa lebih memberikan kontribusi yang
konstruktif melawan error and oppression (kekeliruan dan penindasan),
sehingga akal sehat dan kemanusiaanlah yang berjaya”. Robert A. Dahl
mengatakan bahwa kebebasan pers menjadi penting sebagai the availability
of alternative and independent source of information.
	

http://manshurzikri.wordpress.com/2011/10/16/etika-komunikasi-massa/ diunduh pada hari Senin
tanggal 24 September 2012
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3. Masalah Etis
Jurnalis itu harus bebas dari kepentingan. Ia mengabdi kepada
kepentingan umum. Walau pada kenyataannya bahwa pers tidak akan
pernah lepas dari kepentingan-kepentingan, yang diutamakan adalah
menekannya, sebab tidak ada ukuran pasti seberapa jauh kepentingan
itu tidak boleh terlibat dalam pers. Ada beberapa ukuran normatif yang
dijadikan pegangan oleh pers:
(a) Seorang jurnalis sebisa mungkin harus menolak hadiah, alias
“amplop, menghidari menjadi “wartawan bodrek”.
(b) Seorang jurnalis perlu menghindari keterlibatan dirinya dalam
politik, atau melayani organisasi masyarakat tertentu, demi
menghindari conflict of interest.
(c) Tidak menyiarkan sumber individu jika tidak mempunyai nilai
berita (news value).
(d) Wartawan atau jurnalis harus mencari berita yang memang benarbenar melayani kepentingan public, bukan untuk kepentingan
individu atau kelompok tertentu.
(e) Seorang jurnalis atau wartawan harus melaksanakan kode etik
kewartawanan untuk melindungi rahasia sumber berita. Tugas
wartawan adalah menyiarkan berita yang benar-benar terjadi.
(f) Seorang wartawan atau jurnalis harus menghindari praktek
palgiarisme.
Pers adalah salah satu sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan
pikiran dan pendapat serta memiliki peranan penting dalam negara
demokrasi. Pers yang bebas dan bertanggung jawab memegang peranan
penting dalam masyarakat demokratis dan merupakan salah satu unsur bagi
negara dan pemerintahan yang demokratis. Menurut Miriam Budiardjo,
bahwa salah satu ciri negara demokrasi adalah memiliki pers yang bebas
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dan bertanggung jawab.
Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers
menjelaskan definisi, sebagai berikut:
1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang
melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh,
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik
dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan
grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media
cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang
menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak,
media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya
yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan
informasi.
Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan
perusahaan pers (Pasal 9 ayat (1) UU Pers). Setiap perusahaan pers harus
berbentuk badan hukum Indonesia (Pasal 9 ayat (2) UU Pers).
Menurut analisis Theodore Peterson ada empat persyaratan pers,
yaitu:
Syarat pertama, memberitakan peristiwa-peristiwa sehari-hari yang
benar, lengkap dan berpekerti dalam konteks yang mengandung makna;
Syarat kedua, memberikan pelayanan sebagai forum untuk saling tukar
komentar dan kritik;
Syarat ketiga, memproyeksikan gambaran yang disertai penjelasan
mengenai tujuan dan nilai-nilai masyarakat;
Syarat keempat, mengupayakan akses sepenuhnya pada peristiwaperistiwa sehari-hari.
Definisi tentang Wartawan:
		http://khaulahmozlem.blogspot.com/2009/10/perbedaan-jurnalistik-pers-dan-media.html,
hari Senin tanggal 24 September 2012
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1. Dalam Undang-Undang RI Pers Nomor 40 tahun 1999, wartawan
adalah orang yang bekerja pada media atau perusahaan pers yang
berbadan hukum Indonesia yang secara teratur melaksanakan
kegiatan jurnalistik. Aktivitas itu meliputi; mencari, memperoleh,
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam
berbagai bentuk. tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta datadata grafik maupun dalam bentuk lain dengan menggunakan media
cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Adinegoro, wartawan ialah orang yang hidupnya bekerja sebagai
anggota redaksi surat kabar, baik yang duduk dalam redaksi
dengan bertanggungjawab terhadap isi surat kabar maupun di luar
kantor redaksi sebagai koresponden, yang tugasnya mencari berita,
menyusunnya, kemudian mengirimkannya kepada surat kabar yang
dibantunya; baik berhubungan tetap maupun tidak tetap dengan surat
kabar yang memberi nafkahnya.
Definisi tentang berita:
Definisi umum berita ialah laporan mengenai fakta atau idea terbaru
yang benar dan atau yang penting bagi sebahagian khalayak, melalui
media seperti surat khabar, radio, television, media on-line internet. Berita
merupakan sajian utama sebuah media massa di samping opini. Mencari
bahan berita lalu menyusunnya merupakan tugas pokok wartawan dan
bagian redaksi sebuah penerbitan pers (media massa).
Definisi berita yang dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya:
1. Willard Grosvenor Bleyer: “berita adalah segala sesuatu yang terkait
waktu dan menarik perhatian banyak orang dan berita terbaik adalah
hal-hal yang paling menarik yang boleh menarik sebanyak mungkin
orang (untuk membacanya)”.
2. Chilton R. Bush: “berita adalah informasi yang “merangsang”, dengan
informasi itu orang biasa dapat merasa puas dan bergairah.
	

http://www.scribd.com/doc/16000115/apakah-definisi-berita, diunduh pada hari Rabu, tanggal 19
September 2012
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3. Dean M. Lyle Spencer: “berita adalah suatu kenyataan atau ide
yang benar yang dapat menarik perhatian sebahagian besar dari
pembaca”.

4. William S Maulsby: “berita adalah suatu penuturan secara benar dan
tidak memihak dari fakta yang mempunyai arti penting dan baru
terjadi, yang dapat menarik perhatian pembaca surat kabar yang
memuat berita tersebut.
5. J.B. Wahyudi: “berita adalah laporan tentang peristiwa atau pendapat
yang memiliki nilai penting, menarik bagi sebahagian khalayak,
masih baru dan dipublikasikan melalui media massa”.
6. Amak Syarifuddin: “berita adalah suatu laporan kejadian yang
ditimbulkan sebagai bahan yang menarik perhatian publik media
massa”.
7. Dja’far H Assegaf: “berita adalah laporan tentang fakta atau idea
yang semasa (baru), yang dipilih oleh krew redaksi suatu harian untuk
disiarkan, yang dapat menarik perhatian pembaca”.
8. Yumaldi, “berita adalah peristiwa-peristiwa penting, menarik, dan
istimewa serta menyangkut kepentingan orang banyak (masyarakat)
berita adalah masalah-masalah aktual, tepat waktu, dan ada urutan
kejadiannya yang dikomunikasikan kepada khalayak”.
9. Edward Jay Friedlander dalam bukunya Excellence in Reporting
menyatakan: “berita adalah apa yang harus anda ketahui dan yang
tidak anda ketahui, berita adalah apa yang terjadi belakangan ini
yang penting bagi anda dalam kehidupan sehari-hari. Berita adalah
apa yang menarik bagi anda, apa yang cukup menggairahkan anda
untuk mengatakan kepada seorang teman, “Hey apakah kamu sudah
mendengar…?, berita adalah apa yang dilakukan oleh pengguncang
dan penggerak tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk
mempengaruhi kehidupan anda, berita adalah kejadian yang tidak
disangka-sangka”.
10. Mitchel V. Charmley: “berita adalah laporan tercepat dari suatu
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peristiwa atau kejadian yang faktual, penting, menarik bagi sebagian
besar pembaca serta menyangkut kepentingan mereka”.
11. Juyoto: “berita yang layak untuk dimuat umumnya adalah sesuatu
yang dapat menggerakkan pikiran dan perasaan para pembaca atau
yang dapat membangkitkan keinginan pembaca untuk mengetahui”.
Sedangkan, unsur-unsur yang membuat suatu berita layak untuk
dimuat menurut isi Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia
adalah sebagai berikut: “Wartawan Indonesia menyajikan suatu berita
secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dan ketepatan, serta
tidak mencampurkan fakta dan opini sendiri. Tulisan berisi interpretasi
dan opini wartawan agar disajikan dengan menggunakan nama jelas dan
penulisnya.”
Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan di atas
maka penulis dapat menyimpulkan bahwa berita adalah kejadian yang
penting, menarik perhatian, istimewa, menyangkut kepentingan orang
banyak serta dapat mempengaruhi kehidupan kita yang dikomukasikan
kepada khalayak. Berita yang disajikan kepada pembaca haruslah akurat,
kepada khalayak. Berita yang disajikan kepada pembaca haruslah akurat,
lengkap, adil, berimbang, objektif, ringkas, jelas dan hangat, di mana
semua unsur tersebut adalah unsur berita yang layak diberitakan kepada
pembaca.
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat
pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha
Kuasa 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 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).
Kebebasan berpendapat di Indonesia dijamin dalam konstitusi.
Jaminan itu sangat kuat dengan adanya sejumlah regulasi. Pada tahun
1999, misalnya hak kebebasan berekspresi telah dijamin melalui Undang-
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Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya
disebut UU HAM). Kemajuan paling penting dari jaminan hak asasi
manusia adalah adanya amandemen kedua Undang Undang Dasar 1945.
Amandemen ini memasukkan ketentuan dan norma hak asasi manusia.
Sebagian besar diambil dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik
(disebutkan pasalnya), didalamnya termasuk jaminan atas hak kebebasan
berekspresi/berpendapat. Jaminan normatif perlindungan hak asasi manusia
dipertegas dengan ratifikasi terhadap Kovenan Internasional tentang HakHak Sipil dan Politik pada tahun 2005 lalu. Ratifikasi ini seharusnya lebih
menjamin implementasi hak dan kebebasan dasar warga negara.
Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena
itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja
dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain
untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaanya juga digunakan
sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama
manusia.
Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu, selain ada hak asasi
manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus
dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia (HAM).
Dalam menggunakan Hak Asasi Manusia, kita wajib untuk memperhatikan,
menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang
lain.
Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti
melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan
ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa
Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang
tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara multak tanpa memperhatikan
hak orang lain. Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam
melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang
terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
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Pembahasan
Berikut ini adalah hasil wawancara kepada para penegak hukum,
pers dan masyarakat di 5 (lima) provinsi (Provinsi Sumatera Utara, Jawa
Barat, Kalimantan Selatan, Bali dan Sumatera Selatan) untuk mengetahui
pendapat dari para stakeholder tersebut mengenai permasalahan pada
kegiatan evaluasi ini.
1. Implementasi pelaksanaan perlindungan hak kemerdekaan
menyatakan pendapat di media massa
Dari data yang diperoleh ditemukan bahwa hampir di seluruh
lingkungan instansi pemerintahan yang ada di 5 (lima) provinsi
(Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Bali dan
Sumatera Selatan) keterbukaan informasi publik sudah diterapkan.
Wartawan dapat dengan mudah mengakses informasi publik yang tidak
dirahasiakan, bahkan di kantor kepolisian daerah di setiap provinsi
sudah menyediakan ruangan khusus yang disediakan sebagai ruang
media tempat berkumpulnya para wartawan yang diberi penugasan
oleh masing-masing perusahaan persnya untuk memperoleh informasi
di lingkungan kantor kepolisian daerah.
Wartawan atau media yang ingin mendapat informasi mengenai
perkara atau permasalahan suatu instansi pemerintahan dapat langsung
menghubungi pejabat yang berkompeten dan dilayani dengan sangat
baik, sebagai contoh apabila wartawan ingin meliput langsung kegiatan
persidangan yang terbuka untuk umum dapat datang ke pengadilan
negeri setempat atau dapat mengikuti konferensi pers yang diadakan
oleh bagian Humas.
Di lingkungan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan melakukan
pendekatan kepada wartawan untuk menghindari perselisihan dan
kesalahpahaman antara wartawan dan instansi kepolisian yang
sebenarnya adalah mitra kerja. Pendekatan dengan melakukan kegiatan
rutin “coffee morning” dengan wartawan dan juga disediakan ruangan
khusus untuk para wartawan yang ingin mencari informasi.

o
132

Jurnal Hak Asasi Manusia

Tetapi tetap ditemukan adanya hambatan dalam implementasi
pelaksanaan perlindungan hak kemerdekaan menyatakan pendapat di
media massa yang dikelompokkan menjadi 2 permasalahan pokok,
yaitu:
a. Permasalahan Internal (dari dalam lingkup pers)
(1)

Kesejahteraan wartawan

Perusahaan pers melakukan tindakan kekerasan non fisik
terhadap wartawan ketika perusahaan pers belum bisa atau tidak
memenuhi kesejahteraan wartawan, kesejahteraan yang dimaksud
adalah peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lainlainnya.
Setiap perusahaan pers diwajibkan memberikan perlindungan
kepada setiap wartawan yang bekerja di perusahaan pers. Tetapi,
fakta yang ditemukan hanya wartawan yang sudah menjadi pegawai
tetap yang mendapat perlindungan dari perusahaan pers padahal
semua wartawan mengalami resiko pekerjaan yang sama. Hal ini
ditemukan pada wartawan yang bekerja di perusahaan pers besar
dan kecil. Tindakan tersebut merupakan tindakan diskriminatif
yang dilakukan oleh perusahaan pers kepada wartawan yang
bukan pegawai tetap.
Pengaturan mengenai kewajiban perusahaan pers untuk
memberikan kesejahteraan terdapat pada Pasal 10 UU Pers yang
menyebutkan bahwa “Perusahaan pers memberikan kesejahteraan
kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan
saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan
lainnya”. Lebih lanjut dijelaskan dalam bagian Penjelasan Pasal
10 UU Pers “Yang dimaksud dengan “bentuk kesejahteraan
lainnya” adalah peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan
lain-lainnya”.
Peraturan Dewan Pers Nomor: 4/Peraturan-DP/III/2008
	

Informasi ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua IJTI Kota Medan (Eddy Iriawan)
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Tentang Standar Perusahaan Pers Butir 8 menyebutkan bahwa
“Perusahaan pers wajib memberi upah kepada wartawan dan
karyawannya sekurangkurangnya sesuai dengan upah minimum
provinsi minimal 13 kali setahun”. Selanjutnya, ditegaskan dalam
Butir 9 “Perusahaan pers memberi kesejahteraan lain kepada
wartawan dan karyawannya seperti peningkatan gaji, bonus,
asuransi, bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba
bersih, yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama”.
Lebih lanjut diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tetapi memang tidak ada
sanksi untuk perusahaan pers yang tidak memberikan gaji tetap
kepada wartawan.
Apabila ada terjadi sengketa mengenai kesejahteraan baik
yang diatur dalam Pasal 10 dan penjelasannya UU Pers maupun
Peraturan Standar Perusahaan Pers, penyelesaian sengketanya
dilakukan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Sebelum
menempuh jalur litigasi, dapat ditempuh dengan jalur mediasi.
Tetapi apabila mediasi tidak mendapat kata sepakat, maka dapat
ditempuh ajudikasi dan apabila keputusan ajudikasi tidak dilakukan
maka dapat langsung menempuh jalur litigasi ke Pengadilan
Hubungan Industrial (PHI).
(2)

Pengetahuan dan keterampilan wartawan

Wartawan memerlukan pengetahuan tentang hukum
komunikasi, dasar-dasar jurnalistik dan kode etik jurnalistik,
ini merupakan hal yang paling mendasar bagi wartawan dalam
melakukan kegiatan jurnalistik.
Salah satu faktor penyebab permasalahan yang dialami
oleh wartawan ketika melakukan tugas jurnalistiknya adalah
kurangnya pengetahuan wartawan tentang peraturan perundangundangan nasional dan internasional, tata tertib yang berlaku di
suatu instansi dan kode etik jurnalistik. Hal ini menyebabkan
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kesalahpahaman antara wartawan dan narasumber. Dari sisi
wartawan, mengupayakan segala cara untuk mendapatkan berita
dan dari sisi narasumber merasa bahwa hak nya dilanggar oleh
wartawan. Setiap wartawan harus aktif untuk mencari informasi
tentang peraturan perundang-undangan nasional dan internasional
dan tata tertib yang berlaku di suatu instansi. Kode etik junalistik
merupakan hal mutlak yang harus dimiliki dan dilakukan oleh
wartawan.
Pasal 7 ayat (2) UU Pers memerintahkan wartawan untuk
memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Yang dimaksud Pasal
7 ayat (2) UU Pers adalah kode etik yang disepakati bersama oleh
organisasi profesi kewartawanan dan organisasi perusahaan pers
sebagaimana yang dituangkan pada Peraturan Dewan Pers Nomor 6/
Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan
Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.
Selain kode etik jurnalistik, wartawan professional memiliki
Standar Kompetensi Wartawan (SKW) sebagaimana diatur
pada Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010
tentang Standar Kompetensi Wartawan yang mempunyai tujuan
meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan; menjadi
acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan pers;
menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik;
menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus
penghasil karya intelektual; menghindarkan penyalahgunaan
profesi wartawan; menempatkan wartawan pada kedudukan
strategis dalam industri pers.
(3)

Pembatasan hak kemerdekaan wartawan

Kemerdekaan berpendapat dan berekspresi adalah salah satu
hak asasi manusia termasuk wartawan yang dilindungi Pancasila,
UUD 1945 dan DUHAM. Wartawan Indonesia, sebagaimana diatur
Pasal 1 KEJ harus bersikap independen, menghasikan berita yang
		Informasi ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota
Medan (Rika Yoesz),
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akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Independen yang
dimaksud di sini memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan
suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi
dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
Dalam kenyataannya, wartawan sangat sulit bersikap
independen dari campur tangan, paksaan, dan intervensi dari
para pihak termasuk di dalamnya pemilik perusahaan pers yang
memiliki kepentingan atas berita yang akan disiarkan. Pada
beberapa perusahaan pers, menetapkan topik berita yang harus
diperoleh wartawan dan juga menetapkan larangan topik berita
yang tidak boleh diberitakan di media nya.
Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip independensi
wartawan, di mana setiap wartawan tidak boleh dibatasi dalam
pemberitaan selain yang mengganggu keamanan dan ketertiban
umum. Kondisi ini juga menyulitkan wartawan, apabila wartawan
tidak mengikuti kemauan dari perusahaan pers maka wartawan
menerima resiko, antara lain tidak mendapat bonus bahkan sampai
pemecatan.
b. Permasalahan Eksternal (dari luar lingkup pers)
Beberapa kasus kekerasan pada wartawan pernah terjadi di
Provinsi Sumatera Utara, diantaranya yaitu kasus kekerasan fisik
yang terjadi pada Johannes Surbakti (Wakil Ketua Perwakilan
PWI Binjai) ketika melakukan peliputan di area perkebunan
PTPN. Sejumlah masyarakat yang bertempat tinggal dekat area
perkebunan melakukan aksi menanam bibit pohon di tengah
jalan raya lintas perkebunan, tindakan itu dihalangi oleh sejumlah
orang yang mengaku bagian pengamanan PTPN. Pada saat itu,
terjadi pemukulan kepada Johannes Surbakti dan perampasan
kamera yang digunakan untuk meliput aksi masyarakat tersebut.
Kasus ini dilaporkan ke pihak kepolisian, tetapi penyelesaiannya
menggunakan jalur non litigasi. PWI Perwakilan Provinsi Sumatera
Utara telah bersedia untuk memberikan advokasi kepada wartawan
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yang menjadi korban pemukulan tetapi pihak perusahaan pers
mengambil alih permasalahan ini. Kesepakatan antara perusahaan
pers dan pihak PTPN untuk berdamai dan memberikan kompensasi
kepada wartawan yang menjadi korban pemukulan.
Kekerasan fisik dialami juga oleh Eddy Iriawan (ketua IJTI
Kota Medan) ketika melakukan peliputan tentang kasus narkoba
di suatu perumahan aparat. Penyelesaian kasus menggunakan
jalur hukum tetapi diakhiri dengan kesepakatan damai antara
kedua belah pihak dengan persyaratan yang harus dilakukan oleh
pihak pelaku.
Kasus kekerasan non fisik adalah berupa penyerangan
dan pengrusakan terhadap kantor redaksi Harian Orbit disertai
pemukulan terhadap wartawan yang saat itu ada di kantor
redaksi, dilakukan oleh sekelompok orang yang terkait dengan
pemberitaan yang pernah diterbitkan di salah satu Harian Orbit.
Penyelesaian kasus menempuh jalur litigasi sampai beracara di
pengadilan, pelaku pemukulan dinyatakan bersalah dan dikenakan
vonis kurungan penjara (menggunakan KUHP). Dalam hal ini
aparat kepolisian sangat bertindak cepat menangkap pelaku dan
memproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.10
Menurut keterangan yang diperoleh dari Polresta
Bandung, pernah ada satu laporan kekerasan atau tindak pidana
penganiayaan dan atau pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh
oknum pedagang kaki lima terhadap salah seorang wartawan yang
bernama Asep Sudrajat pada saat meliput keributan antara SatPol
PP dengan pedagang kaki lima yang berjualan di Jalan Merdeka
Kota Bandung. Ketika tim sedang berada di lokasi evaluasi kasus
ini sedang dalam proses penyidikan oleh kepolisian.11

	
	
10
11

Informasi ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Johannes Surbakti (Wakil Ketua Perwakilan PWI Binjai)
Informasi ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Eddy Iriawan (ketua IJTI Kota Medan)
Informasi ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan As. Atmadi (Pemimpin Redaksi Harian
Orbit)
Informasi ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Rosdiana (Kabbag Humas Polresta
Bandung)

Jurnal Hak Asasi Manusia

137

Kondisi di Kota Banjarmasin cukup kondusif, jarang
terjadi kasus kekerasan fisik yang dialami oleh wartawan. Salah
satu kasus kekerasan yang pernah terjadi di tahun 2011 adalah
penamparan terhadap seorang presenter acara talk show di stasiun
televisi lokal oleh seorang simpatisan pejabat setempat karena
talk show tersebut membahas tentang kinerja dan kebijakan dari
pejabat tersebut. Kasus tersebut diselesaikan dengan kesepakatan
damai antara pihak stasiun televisi dan pelaku penamparan. Pada
tahun 2012, pernah terjadi pengusiran wartawan Radar yang akan
meliput Ujian Nasional di salah satu sekolah. Ini terjadi akibat
kurangnya pemahaman dari wartawan tentang kode etik dalam
melakukan kegiatan jurnalistik.12
Kasus mengenai jurnalistik yang melibatkan wartawan
sebagai korban maupun pelaku kekerasan yang ada di Provinsi
Bali ada beberapa kasus, antara lain kasus pembunuhan seorang
wartawan Radar yang bernama A.A Prabangsa yang dilakukan
oleh I Nyoman Susrame karena pemberitaan dugaan korupsi di
Dinas Pendidikan di Kabupaten Bagli serta gugatan Gubernur
Provinsi Bali terhadap media Bali Post terkait pemberitaan yang
tidak sesuai dengan fakta. Kedua kasus tersebut diselesaikan
dengan jalur litigasi dan hukum positif yang digunakan adalah
KUHP.13
Beberapa kasus yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, antara
lain:14
(1) Kasus ancaman pembunuhan dialami oleh wartawan
tabloid Agung Post Kabupaten Ogan Ilir Sumsel –
Kertaningtiyas. Berawal dari berita yang dibuat yang
bersangkutan di media tersebut edisi 3 / 18 Desember 2011.
Berita berisi mengenai masyarakat di desa Pulo Kaba dan
12
13
14

Informasi ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan M. Risanta (Aliansi Jurnalis Independen
Kota Banjarmasin)
Informasi ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Amser Simanjuntak, SH (Hakim PN
Denpasar)
Informasi ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Hendra Jamal (Koorditor Advokasi
– AJI Palembang)
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masyarakat desa lainnya, yang buta anggaran (masyarakat
tidak tahu) terhadap alokasi dana desa. Wartawan diancam
akan ditembak oleh kepala desa setempat bersama beberapa
kerabatnya pada tanggal 23 dan 25 Desember 2011. Kepala desa
setempat tidak senang dengan berita tersebut. Laporan sudah
masuk di Polres Ogan Ilir 26 Desember 2011. Pendampingan
dilakukan AJI Palembang dan ditangani LBH Pers. Namun
tahun 2012, menurut Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan
Hukum Pers ( LBH Pers) Palembang Yohanes Simanjuntak
SH, M.Hum kasus tersebut tidak dilanjutkan karena pada saat
proses mediasi, wartawan yang bersangkutan pindah ke daerah
lain. Kasus ini juga tidak berlanjut di Polres Ogan Ilir.
(2) Kasus pembacokan yang menimpa empat wartawan Media
Rakyat (Asril OSM Chaniago, Herna Soe, Saiful dan Akmal)
pada Hari Selasa, tanggal 5 Juli 2011 Pukul 20.30 WIB, di
Jalan Radial Palembang. Sebelumnya, enam anggota redaksi
koran mingguan Media Rakyat diserang belasan preman.
Penyerangan diduga berkaitan dengan pemberitaan Media
Rakyat mengenai kredit macet seorang pengusaha di Palembang,
Sumatera Selatan di Bank Sumsel Babel. Tindakan kekerasan
menyebabkan AJI Palembang mengeluarkan surat Pernyataan
Sikap Nomor: 10/SP/AJI-PLG/VIII/2011 yang di tandatangani
oleh Ketua AJI Imron Supriyadi dan Kadiv Advokasi Hendra
Jamal terhadap kekerasan (Pembacokan) Wartawan Media
Rakyat Palembang.
(3) Sejumlah wartawan media cetak dan televisi di Palembang,
Sumatera Selatan, diancam martil oleh oknum petugas Dinas
Perhubungan saat meliput, Rabu 15 Juni 2012. Kejadian
berlangsung saat wartawan hendak mengambil gambar
Jembatan Timbang Lahat, terkait kasus pungli di tempat itu.
Oknum petugas Dishub datang tanpa permisi, saat wartawan
tengah mengambil gambar jembatan. Sang oknum yang tak
berseragam itu melarang wartawan meliput dan mengeluarkan

Jurnal Hak Asasi Manusia

139

martil untuk menakuti wartawan. Sang oknum, sambil terus
mengacungkan alat pemukul, menanyakan izin peliputan.
Menurut oknum tersebut, wartawan tak boleh sembarangan
mengambil gambar apabila tidak memiliki izin Kepala Dishub
setempat.
(4) Terjadi ketegangan antara wartawan dengan salah satu anggota
Walhi Sumsel. Karena anggota Walhi tersebut merasa wartawan
tidak berimbang dalam meliput masalah sengketa tanah, dan
pemberitaan kasus tersebut tidak maksimal. Pernyataan itu
kemukakan ketika terjadi bentrokan antara warga Desa Limbang
Jaya dengan aparat kepolisian pada hari Jumat, tanggal 27 Juli
2012. AJI berusaha menjadi mediator dengan mempertemukan
kedua belah pihak, tetapi gagal terlaksana, karena masingmasing pihak belum hadir.
Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat
perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 dan
penjelasannya UU Pers. Peraturan Dewan Pers Nomor: 4/PeraturanDP/III/2008 Tentang Standar Perusahaan Pers Butir 10 menyatakan:
“Perusahaan pers wajib memberikan perlindungan hukum kepada
wartawan dan karyawannya yang sedang menjalankan tugas
perusahaan”. Aturan khusus mengenai perlindungan bagi wartawan
diatur pada Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008
tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan, Perlindungan yang
diatur dalam aturan ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan
yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas
jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi.
Adapun perlindungan yang diberikan adalah sebagai berikut:
-

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh
perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan
pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui
media massa;
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-

Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari
tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan
alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh
pihak manapun;

-

Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk
penyensoran;

-

Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya
dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan
keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan,
keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan
kepentingan penugasannya;

-

Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata,
wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan
dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai,
wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan
perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera,
disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh;

-

Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan
pers diwakili oleh penanggungjawabnya;

-

Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik,
penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita
yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak
tolak untuk melindungi sumber informasi;

-

Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa
wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik
Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.

Masyarakat yang merasa tidak puas atas pemberitaan sesuai
dengan Pasal 5 ayat (2) UU Pers diberikan kesempatan untuk
menyampaikan hak jawab atas berita yang dianggap atau dinilai
merugikan pihaknya. Selain masyarakat yang terkait langsung
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dengan berita tersebut, masyarakat lainnya dapat menyampaikan
hak koreksi atas berita yang dinilainya tidak tepat.
Namun kenyataannya banyak kelompok masyarakat yang
merasa dirugikan atas suatu berita mengambil jalan di luar ketentuan
yang berlaku seperti melakukan pengusiran, intimidasi, pemukulan,
pembacokan, bahkan sampai pembunuhan seperti beberapa kasus
yang ditemukan di lokasi evaluasi.
2. Mekanisme penyelesaian terhadap pelanggaran yang dilakukan
oleh wartawan di media massa
(1)

Wartawan yang melaksanakan tugas jurnalistik dengan menaati
KEJ
Wartawan Indonesia yang memiliki dan menaati KEJ,
apabila terjadi sengketa pemberitaan sesuai dengan UU Pers
diselesaikan melalui mekanisme hak jawab sebagaimana diatur
dalam Pasal 5 (2) UU Pers atau melaporkan kepada kepolisian
apabila berita yang menjadi objek sengketa memenuhi unsur
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (1) UU Pers yang menyebutkan
“Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini
dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan
masyarakat serta asas praduga tak bersalah”.

(2)

Wartawan yang melaksanakan tugas jurnalistik tidak menaati
KEJ
Wartawan Indonesia yang melakukan kegiatan jurnalistik
tanpa didasari dan tidak mematuhi KEJ dapat dikenakan sanksi
hukum dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,
seperti KUHP, UU Penyiaran, UU ITE, dan UU Pornografi.
Hal ini sejalan dengan standar perlindungan profesi
wartawan Butir 1 yang menyatakan perlindungan yang diatur
dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan
yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas
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jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh
informasi. Dengan demikian wartawan yang tidak mematuhi tidak
mendapat perlindungan yang diatur dalam standar perlindungan
profesi wartawan.

Kesimpulan
1. Hambatan wartawan dalam implementasi hak kemerdekaan menyatakan
pendapat di media massa:
 Permasalahan Internal (dari dalam lingkup pers) yaitu: kesejahteraan
wartawan, pengetahuan dan keterampilan wartawan, perlindungan
HAM terhadap wartawan, dan pembatasan hak kemerdekaan
wartawan.
 Permasalahan Eksternal (dari luar lingkup pers) yaitu masyarakat
yang merasa tidak puas dan dirugikan dengan isi berita.
2. Mekanisme penyelesaian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh
wartawan di media massa
 Wartawan Indonesia yang memiliki dan menaati KEJ, apabila
terjadi sengketa pemberitaan sesuai dengan UU Pers diselesaikan
melalui mekanisme hak jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 5
(2) UU Pers atau melaporkan kepada kepolisian apabila berita yang
menjadi objek sengketa memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam
Pasal 5 (1) UU Pers yang menyebutkan “Pers nasional berkewajiban
memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati normanorma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga
tak bersalah”.
 Wartawan Indonesia yang melakukan kegiatan jurnalistik tanpa
didasari dan tidak mematuhi KEJ dapat dikenakan sanksi hukum
dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti
KUHP, UU Penyiaran, UU ITE, dan UU Pornografi.
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Saran
1. Hak kemerdekaan wartawan:
 Dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, wartawan harus
mendapatkan perlindungan hukum yang nyata berupa sanksi bagi
pihak yang melanggar dengan jelas, tidak sekedar deklaratif seperti
yang ada pada Pasal 8 UU Pers saat ini.
 Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 10 UU Pers
tentang kesejahteraan wartawan harus mendapatkan sanksi hukum.
2. Kewajiban wartawan
 Wartawan, selain mentaati kode etik jurnalistik juga harus memiliki
sertifikasi profesi sebagai wartawan.
 Wartawan yang melakukan kegiatan jurnalistik tanpa mentaati kode
etik jurnalistik, karyanya tidak disebut sebagai karya jurnalistik.
3. Dalam Pasal 15 UU Pers yang mengatur tentang Dewan Pers perlu
ditegaskan lebih lanjut tentang keberadaan Dewan Pers agar keputusan
dan peraturan yang ditetapkan memiliki kekuatan hukum mengikat.
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Jurnal HAM menerima artikel ilmiah mengenai hasil penelitian, tujuan hasil-hasil penelitian,  
metodologi   dan pendekatan-pendekatan baru dalam penelitian yang berkaitan dengan
upaya Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan HAM di Indonesia.



Hanya artikel yang belum pernah dan tidak akan di publikasi dalam media lain dapat
diterima.



Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai abstrak dalam bahasa Inggris.



Abstrak harus singkat dan jelas terdiri  150-200 kata dan disertai 3 sampai 5 kata petunjuk
(key words) untuk memasukan artikel ke dalam indeks.



Artikel harus diketik dengan jarak dua spasi di atas kertas A4 dengan garis tepi 3,5 cm.



Judul artikel harus singkat, jelas dan  informatif, maksimum terdiri dari 18 kata.



Nama penulis ditulis lengkap disertai tempat kerja dan alamat penulis.



Sistematika penulisan artikel tinjauan hasil penelitian meliputi : judul, nama penulis,
abstrak disertai kata kunci, pendahuluan (tanpa subjudul, memuat latar belakang masalah,
tinjauan pustaka dan masalah  / tujuan penelitian), metoda, hasil pembahasan, simpulan
(kesimpulan dan saran sebaiknya ditulis diakhir bagian pembahasan) dan daftar pustaka.



Daftar pustaka ditulis sesuai dengan nomor pemunculan dalam teks. Nomor pustaka ditulis
sebagai super script. Pustaka   majalah / penerbitan berkala ditulis menurut Vancouver
style dengan urutan sebagai berikut: nama dan inisial penulis (seluruh penulis dicantumkan
lengkap kecuali bila penulis melebihi 6 orang diakhiri et al setelah penulis ke enam), judul
artikel, nama penerbitan, tahun penerbitan, volume (angka Arab), dan halaman. Singkatan
nama majalah mengikuti Index Medicus. Rujukan buku harus  disertai nama dan tempat
penerbitan serta halaman yang dirujuk.
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Tabel, grafik dan gambar harus dibuat pada kertas tersendiri dengan diberi nomor  urut
angka Arab disertai judul dan keterangan yang lengkap.



Foto hendaknya dicetak hitam putih mengkilap.



Artikel harus dikirim rangkap dua kepada Redaksi Jurnal HAM dengan alamat :Badan
Penelitian dan Pengembangan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Jl. HR. Rasuna Said
Kav. 4-5 Kuningan-Jakarta Selatan.



Tiap Artikel akan ditelaah oleh paling sedikit 2 orang anggota Dewan Redaksi. Artikel
yang diterima dapat disunting atau dipersingkat oleh redaksi. Artikel yang tidak memenuhi
ketentuan dan tidak dapat diperbaiki oleh redaksi akan dikembalikan kepada penulis.



Untuk setiap artikel yang dimuat akan disediakan 5 (lima) buah reprint yang akan dikirim
kepada penulis pertama.
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