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KUMPULAN ABSTRAK
Firdaus
Abstract :

The rights of children in conflict with the law, which consist of the right to be examined in a familiar manner,
the right to always be accompanied by parent/guardian or foster parent, the right to be accompanied by
a supervising community and the right to be assisted by legal counsel, are yet to be well-protected and
enforced. Many supporting and hindering factors of the implementation legal process of children in conflict
with the law are based on: the suspected or accused child’s lack of knowledge on their rights, the law
enforcement officials do not divulge information about child rights either intentionally or unintentionally,
there is no provision that expressly regulate the legal consequences if the rights of the suspect or defendant
were not notified or were violated, and the role of legal counsel in examining case-laws involving children
in the district court is not significant.

Oki Chahyo Nugroho
Abstract :
This study is a continued and multi-years research. In the first year, the data reveal about the management of flagship high school in Jakarta, West Java, Yogyakarta, and South Sulawesi, based on indicators
of human rights-based education, and reveal the presence of data and international schools management
in Jakarta. Based on the findings in the first year (2009), there has been three books that will be used as a
guideline in the developing International Standard School (SBI), namely: (1) SBI development handbook
(2) SBI curriculum development handbook, and (3 ) SBI workforce manual. Subsequently in the second
year, third guidebook will be piloted in schools that are potential to become SBI. In addition, in the second
year (2010) there will be: (1) SBI manual on students selection, (2) SBI teaching and learning process
implementation guidebook, and (3) SBI finance guidebook. These handbooks will complement the development of the entire system in accordance with SBI rights-based education parameters. This research
is a descriptive and evaluative research and was taken place in RSBI high school in Yogyakarta Province
(SMAN 3 Yogyakarta, Yogyakarta SMAN 8, and SMA Muhammadiyah 2). The evaluative research is used
to determine the success of the application of International School Development Handbook, Man Power
Manual, and Curriculum Handbook. The experiment lasted for 8 months, from February to November
2010.
Okky Wahju Budijanto
Abstract
The evaluation on the effectiveness of the Court, Justice and Human Rights, Prosecutor, and Police
Forum (Dilkumjakpol) within the framework of Integrated Criminal Justice System, aims to determine
the effectiveness of the forum, and to determine the factors that hinder the Indonesian law enforcement
to implement the Integrated Criminal Justice System. This evaluation is expected to be an ingredient
in making recommendations related to policy formulation in Dilkumjakpol forum, and also as reading
materials to enrich science and literature. This evaluation was conducted starting from February to
September 2012. This evaluation takes place in five provinces, namely: West Nusa Tenggara Province
(Kota Mataram), South Kalimantan (Banjarmasin), West Java (Bandung), North Sumatra (Medan), and
Yogyakarta (Yogyakarta). The method used is quantitative and qualitative approach. The data collection
techniques used in this evaluation covering in-depth interviews, questionnaires, and document study as
secondary data. Furthermore the data obtained were tabulated and processed, and the conclusions were
drawn from some interpretations of the findings in the field. The evaluation on Dilkumjakpol forum in
province of South Kalimantan, West Java, North Sumatra and DIY Dilkumjakpol, conveys that the forum
has not been effective. This is based on the research findings that describe public response with 52%
disagree and 28% answered strongly disagree to the question on whether the law enforcement is working
effectively and fairly. Based on the evaluation, it can be concluded that: (1) Dilkumjakpol forum is yet
to be effective. Although there are variations among the five provinces, DIY is considered more effective
than any other provinces in terms of coordination; (2) there are three factors that make it difficult for the
law enforcement in realizing the framework of Integrated Criminal Justice System, namely: management
factors, institutional factors, and substatial factors among the five provinces. These variations are in terms

of: management regarding the new budget in 2012, limited human resources, ego sectoral leadership, and
commitment of each agency. The same variation also occurs in the institutional factors and substantial
factors. Some suggestions that may be discerned including: (1) there is a need for the forum to continue its
performance with respect to various constraints it faces; (2) to overcome the factors that cause the difficulty
of law enforcement within the framework of Integrated Criminal Justice System, the four law enforcement
agencies need to improve their performance, among others to improve the quality of human resources and
leadership commitment, to increase budget, and to eliminate the sectoral ego in each institution.
Rahjanto dan Yuliana Primawardani
Abstract
Earthquakes that have happened in several regions in Indonesia give a significant damage to the social
economic and public infrastructure. The complexity of problems after the earthquake raises challenges for
the central and local government and also the disaster victims to resolve the situation and condition immediately. Therefore, there is a need to research on the issue of Economic Activity Recovery for the Low
Income People in Post-Earthquake Area through a qualitative approach. This research aims to identify
the forms of recovery and to describe the hindering factors faced by the government. The research shows
that generally the recovery measure is taken through facility repairment, capital distribution, and tools
provision that can be used by the people to gain a living. Aside from that, almost every area has a similar
problem, amongs all, the absence of a clear job description between the Local Disaster Recovery Agency,
Social Unit, General Work Unit, and the rest stakeholders. Thus, it is necessary to establish a forum for
every institutions to work together in handling natural disasters, covering from prevention up to the recovery, rehabilitation, and reconstruction measures. Within this synergy, we may expect a more effective and
efficient output for the people.
Yuliana Primawardani
Abstract
Children are the future generation of the state, consequently the state has the obligation to provide care
and protection of children’s rights, including children in conflict with the law. One of the rights that should
be protected is the right to education. Nevertheless, there are still children in conflict with law in judicial
proceedings who have not obtained their rights to education. These facts were caused by several things, such
as the lack of quality and quantity of human resources, the lack of infrastructure, budget, and educators.
Hence, there is a need for attention by the government to address these issues, so that children in conflict
with the law can continue to obtain their rights during the judicial process.
Oksimana Darmawan
Abstract
The questions in this research are: 1) how do the regulation protect the rights of minority to freedom of
religion and belief at the provincial level; 2) whether the existing regulations are in line with the instruments
of human rights; and 3) how is the reality of people living in the context of harmony between religious
groups.The purposes of this study are: 1) to find out the regulation of freedom of religion and belief for
minority groups; 2) to find out whether regulations are in conflict with the human rights instruments in
terms of freedom for religious minority groups; and 3) to find out the reality of people’s life in the context
of harmony among believers. The method of this research is qualitative-descriptive research that generates
descriptive data in the form of written word or spoken, and people’s behavior that can be observed.
Several conclusions in this research are: 1) Regulatory policy in North Sulawesi rules that any religious
organizations other than the six religions, namely Islam; Catholic; Protestants; Buddha; The Hindu; and
Confucius, is considered to be a social organization (beliefs) that can be registered to the government,
through the Ministry of culture and tourism; 2) instruments of human rights have been accomodated on
one of the principles of human rights, i.e. participation, through the inter-faith cooperation forum (FKUB
and BKSAUA); and 3) the reality of community’s life in the context of harmony between religious groups
is tied by the rope of fraternity.
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ABSTRACT

rights of children in conflict with the law which consists of the right to be examined in a family, the right to
always be accompanied by a parent / guardian or foster parent, the right to be accompanied by a supervising
community and the right to be accompanied by legal counsel can not be protected and enforced. While the
factors that support and hinder the implementation process of children in conflict with the law are based on
the ignorance of the rights of children suspected or accused child rights are protected by laws and regulations,
law enforcement officials are not divulging information about rights owned by the suspect or the accused child
either intentionally or unintentionally, there is no provision that expressly regulate the legal consequences if
the rights of the suspect or defendant is not notified or violated and the role of legal counsel in the examination
of cases of children in conflict with the law in the District Court of the less obvious
Keywords: implementation process, juvenile justice, adjudication stage, the rights of children
ABSTRAK

Hak anak yang berhadapan dengan hukum yang terdiri dari hak untuk diperiksa secara kekeluargaan, hak
untuk selalu didampingi oleh orang tua/wali atau orang tua asuh, hak untuk didampingi oleh pembimbing
kemasyarakatan dan hak untuk didampingi oleh penasehat hukum belum dapat dilindungi dan ditegakkan
dengan baik. Sedangkan Faktor-faktor yang mendukung serta menghambat pelaksanaan proses anak yang
berhadapan dengan hukum yang berbasis hak anak yakni ketidaktahuan tersangka atau terdakwa anak akan
hak-hak yang dilindungi oleh hukum dan undang-undang, pejabat penegak hukum yang tidak memberitahukan
informasi mengenai hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa anak baik secara sengaja maupun
tidak sengaja, tidak ada ketentuan yang tegas mengatur konsekuensi hukum apabila hak-hak tersangka atau
terdakwa tidak diberitahukan atau dilanggar dan peranan penasehat hukum dalam pemeriksaan perkara anak
yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri yang kurang jelas.
Kata Kunci: pelaksanaan proses, peradilan anak, tahap adjudikasi, hak anak
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak diamanatkan bahwa Hak asasi
manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan
harkat dan martabat manusia.
Oleh karena itu pengakuan dan penghargaan
terhadap
keberadaan anak dilakukan dengan
memberikan perlindungan terhadap kepentingan
anak. Perlindungan terhadap anak merupakan
hal yang penting untuk diwujudkan, karena anak
merupakan tunas, potensi, dan generasi muda
penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran
strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang
menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan
negara pada masa depan.
Sebenarnya apa yang dilakukan oleh anak
untuk melakukan tindak pidana tidak sama dengan
orang dewasa. Maulana Hassan Wadong (2000:82)
mendefiniskan Tindak pidana yang dilakukan
oleh anak merupakan kenakalan atau disebut
juga delinkuensi. Delinkuensi anak memberikan
kekhususan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh
seorang anak sebagai sebab dari faktor-faktor
kejahatan dan pelanggaran yang terdapat dalam diri
anak itu sendiri atau faktor lingkungan sosial tempat
anak itu berada. Berbagai bentuk penyimpangan
perilaku sosial anak dan akan menjadi obyek
delinkuensi anak yang potensial manakala faktorfaktor penyimpangan tersebut tidak mendapat
reaksi dari kepentingan hukum nasional, khususnya
mengenai hukum pidana dan acara pidana.
Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun
1997 dalam Pasal 1-nya menyebutkan, bahwa:
“anak nakal adalah anak yang telah berumur
delapan tahun melakukan tindak pidana”, atau
melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang,

baik
menurut
peraturan
perundang-undangan
maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup
dan berlaku dalam masyarakat. Salah satu upaya
pemerintah dalam menanggulangi anak nakal adalah
mengajukan pelanggar hukum anak atau anak nakal itu
ke pengadilan. Sedangkan Undang-undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 64 Ayat
(1) menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum
meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak
korban tindak pidana.
Salah satu persoalan perlindungan anak
di Indonesia adalah tingginya angka anak yang
berhadapan dengan hukum. Setiap tahun sekitar 6000
anak menjalani hukuman di penjara atau tahanan,
dan sebahagian dari mereka menjalani hukuman di
penjara dewasa dikarenakan jumlah dari Lembaga
Pemasyarakatan Anak hanya 16 dari 33 Provinsi di
Indonesia.
Data Bareskrim Mabes POLRI juga mencatat
selama periode Januari – Desember 2008 Anak yang
Berhadapan dengan Hukum mencapai kurang lebih 800
anak, baik kekerasan seks dan kekerasan fisik. Lebih
dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke Pengadilan
setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian.
Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan
dari pengacara maupun dinas sosial. Maka tidaklah
mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya
dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Muncul
kasus-kasus yang mencuat ke publik seperti “kasus
Raju” di Provinsi Sumatera Utara dimana anak belum
mencapai 8 tahun hanya karena berkelahi dengan
teman sebaya harus masuk tahanan polisi, kasus
“16 anak bermain namun dianggap judi” di Bandara
Soekarno-Hatta, serta sejumlah kasus anak yang
berhadapan dengan hukum lainnya, termasuk yang
sedang berlangsung di Baturaja, Sumatera Selatan,
dimana 3 anak yang masih bersekolah di SMP harus
ditahan hanya karena perkelahian biasa sesama teman
sebaya.
Berbagai upaya perbaikan telah dilakukan,
namun keadaan belum jauh berubah, anak-anak yang
berhadapan dengan hukum umumnya diselesaikan
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dengan
pemenjaraan.
Apapun
alasannya,
pemenjaraan dan penahanan bertentangan dengan
prinsip perlindungan anak, karena kehidupan
penjara, selain bisa mematikan tumbuh kembang
anak, penuh tindak kekerasan dan diskriminasi,
menjadi media internalisasi kejahatan yang lebih
tinggi, berpotensi menimbulkan trauma psikis, juga
menstigmasi atau bersifat lebeling kehidupan anak
sepanjang hayatnya,
Pelaksanaan proses peradilan anak yang
berhadapan dengan hukum, baik dalam tahap
sebelum persidangan (pra ajudikasi), tahap
persidangan di pengadilan (ajudikasi), maupun
tahap sesudah persidangan (post ajudikasi), dalam
perwujudannya memerlukan wadah yang merupakan
institusi justisial yang berperan melindungi dan
menegakkan hak-hak anak. Institusi yang dimaksud
adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, balai
pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan dan
lembaga bantuan hukum.
Rumusan Masalah
1. Bagaimana pelaksanaan proses peradilan anak
yang berhadapan dengan hukum yang berbasis
hak anak pada tahap ajudikasi?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan
menghambat pelaksanaan proses peradilan
anak yang berhadapan dengan hukum yang
berbasis hak anak dalam tahap ajudikasi?
Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode
pengumpulan data primer dan sekunder. Adapun
data primer diperoleh secara langsung dari informan
dengan menggunakan pedoman wawancara yang
berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu
permasalah yang diteliti, dikumpulkan dengan
menggunakan teknik purposive accidental sampling.
Purposive sampling adalah teknik pengambilan
sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu,
sedangkan accidental sampling adalah teknik
pengambilan sampel secara tidak sengaja atau secara

acak. Dalam menentukan informan kunci, peneliti
menggunakan teknik purposive sampling, sedangkan
menentukan informan biasa dengan teknik accidental
sampling. Sedangkan data sekunder diperoleh dari
bahan-bahan-bahan pustaka, berupa bahan hukum
primer yaitu norma dasar, peraturan perundangundangan, bahan hukum yang dikodifikasikan,
yurisprudensi yang kemudian dianalisis dengan
menggunakan pendekatan yuridis normatif dan deskrif
analisis.
Jadi dalam penelitian ini teknik analisa data
dilakukan dengan menyajikan hasil wawancara,
observasi dan melakukan analisa terhadap masalah
yang ditemukan di lapangan. Sehingga dapat diperoleh
gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti dan
menarik kesimpulan.
TINJAUAN PUSTAKA
Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan
Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia
Hak anak telah dimasukan dalam Instrumen
Internasional dan Instrumen Nasional Karena Hak
Anak merupakan Hak Asasi Manusia yang memerlukan
perlindungan dan penegakan dengan baik, sebab
apabila hak anak tidak dilindungi dan di tegakkan maka
sama dengan tidak ada perlindungan dan penegakan
terhadap Hak Asasi Manusia.
Upaya perlindungan hak anak, oleh masyarakat
Internasional telah diwujudkan dengan menerima
secara bulat Kovensi tentang Hak Anak (Covention
On The Rights Of The Chail) yang telah disahkan oleh
majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
pada Tanggal 20 Nopember 1989. Konvensi hak anak
tersebut mengakui perlunya jaminan dan perawatan
khusus yang tepat bagi anak sebelum dan setelah
kelahirannya.
Indonesia telah meratifikasi Konvensi hak anak
tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun
1990. Ratifikasi ini dimaksudkan sebagai kepedulian
Bangsa Indonesia dalam melindungi hak-hak anak
di Indonesia, selanjutnya Pemerintah Indonesia
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mewujudkannya dengan mengeluarkan berbagai
Peraturan Perundang-undangan yang antara lain
termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Konsekuensi dan ratifikasi terhadap
instrumen-intrumen hak asasi manusia internasional
(Konvensi Hak Anak), negara akan memiliki
kewajiban dan tanggung jawab untuk mendukung
dan melaksanakan setiap upaya pemajuan hak asasi
manusia – sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya
– baik di tingkat nasional maupun internasional,
tidak terkecuali dalam proses pembangunan.
Kewajiban dan tanggung jawab negara
dalam kerangka perlindungan anak yang berbasis
hak asasi manusia bisa dilihat dalam tiga bentuk:
Menghormati (obligation to respect):
merupakan kewajiban negara untuk tidak turut
campur untuk mengatur warga negaranya ketika
melaksanakan haknya. Dalam hal ini, negara
memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakantindakan yang akan menghambat pemenuhan dari
seluruh hak asasi anak.
Melindungi (obligation to protect):
merupakan kewajiban negara agar bertindak aktif
untuk memberi jaminan perlindungan terhadap hak
asasi warganya. Dalam hal ini, negara berkewajiban
untuk mengambil tindakan-tindakan untuk
mencegah pelanggaran semua hak asasi anak oleh
pihak ketiga.
Memenuhi (obligation to fulfill): merupakan
kewajiban dan tanggung jawab negara untuk
bertindak secara aktif agar semua warga negaranya
itu bisa terpenuhi hak-haknya. Negara berkewajiban
untuk mengambil langkah-langkah legislatife,
administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain
untuk merealisasikan secara penuh hak asasi anak.
Kewajiban
untuk
menghormati,
melindungi dan memenuhi Hak Anak, masingmasing mengandung unsur kewajiban negara dan
masyarakat untuk bertindak (obligation to conduct)
serta kewajiban untuk berdampak (obligation to

result):
Kewajiban untuk bertindak (obligation to
conduct): mensyaratkan negara melakukan langkahlangkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan
suatu hak, yaitu melindungi hak anak sesuai dengan
peraturan yang mengaturnya (Undang-undang Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).
Kewajiban untuk berdampak (obligation to
result), yaitu mendorong negara untuk mencapai
sasaran tertentu guna memenuhi standar substansif yang
terukur. Negara memberikan perhatian yang khusus dan
terus menerus tentang perlindungan anak tidak hanya
anak yang berhadapan dengan hukum tetapi di semua
kehidupan sehingga pemenuhan, penghormatan dan
perlindungan bagi anak dapat tercapai sesuai dengan
standar HAM Internasional (Konvensi Hak Anak).
Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak (KHA),
pelaksanaan proses peradilan anak yang berhadapan
dengan hukum perlu memperhatikan empat prinsip:
1. Non diskriminasi, yaitu bertindak adil dan tidak
membeda-bedakan pada semua anak.
2. Kepentingan terbaik anak, yaitu mengupayakan
semua keputusan, kegiatan, dan dukungan dari
para pihak yang berpengaruh semata-mata untuk
kepentingan terbaik anak.
3. Mengutamakan hak anak akan hidup, kelangsungan
hidup, dan tumbuh kembang, yaitu kegiatan
disusun untuk meningkatkan perkembangan
anak berdasarkan kemampuan dan tugas-tugas
perkembangannya.
4. Menghormati pandangan anak, yaitu memperhatikan
dan memasukkan pandangan anak dalam setiap
proses pembahasan dan pengambilan keputusan
setiap kegiatan.
PEMBAHASAN
Perlindungan Anak Dalam Proses Peradilan
Pidana dilakukan sejak penyidikan, hingga penuntutan,
pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dalam
pelaksanaan putusan pengadilan. Selama proses
peradilan tersebut, hak-hak anak diakui dan dilindungi
oleh hukum.
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Dalam proses peradilan anak yang
pelaksanaannya berada di lingkungan peradilan
umum, Hakim yang menyidangkan perkara anak
adalah Hakim Anak yang ditetapkan berdasarkan
Surat Keputusan Mahkamah Agung atas usul Ketua
Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dengan
syarat-syarat seperti, berpengalaman sebagai Hakim
di lingkungan Peradilan Umum, mempunyai minat,
perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
Persidangan dilakukan oleh Hakim tunggal, namun
tidak menutup kemungkinan pula dilakukan oleh
Majelis, tergantung dari berat ringannya kasus yang
dihadapi.
Dalam pemeriksaan di depan sidang
pengadilan anak nakal, seharusnya Penuntut Umum,
Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan,
orang tua, wali atau orang tua asuh dan saksi wajib
hadir dalam sidang. Sebelum sidang dibuka, Hakim
memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan
menyampaikan
Laporan
Hasil
Penelitian
Kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.
Laporan dimaksud berisikan data individu anak,
keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak
serta kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing
Kemasyarakatan. Untuk menciptakan suasana
kekeluargaan dalam persidangan, Hakim, Penuntut
Umum, dan Penasehat Hukum serta petugas lainnya
dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian
dinas.
Anak memiliki hak-hak yang dilindungi
oleh hukum pada masa sebelum persidangan,
selama persidangan dan setelah persidangan. Hakhak anak yang dimaksud adalah sebagai berikut :
(1) Hak anak untuk mendapat penjelasan mengenai
tata cara pelaksanaan persidangan dan kasusnya;
(2) Hak mendapatkan penasehat hukum; (3) Hak
untuk mendapatkan Fasilitas yang memperlancar
persidangan (transportasi, perawatan kesehatan,
libur dari sekolah dan lain-lain); (4) Hak untuk
didampingi oleh kedua orang tuanya dan seorang
Probation social worker; (5) Hak untuk memohon

ganti rugi kerugian perlakuan yang menimbulkan
penderitaan atau kesalahan penangkapan/penahanan/
penuntutan/ ataupun diadili tanpa alasan yang
berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai
orangnya atau hukum yang diterapkan.
Sebagaimana telah diatur dalam UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan
Anak, yang lahir tentunya sebagai salah satu usaha
untuk melindungi anak khususnya ketika anak sedang
berhadapan dengan hukum, berikut situasi pelaksanaan
aturan, yaitu:
Masalah Usia Anak Yang Berhadapan Dengan
Hukum
Untuk menjadi hakim anak Hakim yang
menyidangkan perkara anak adalah Hakim Anak yang
ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah
Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang
bersangkutan, dengan syarat-syarat yaitu seperti,
berpengalaman sebagai Hakim (hakim orang dewasa)
di lingkungan Peradilan Umum, mempunyai minat,
perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
Persidangan dilakukan dengan hakim tunggal, namun
tidak menutup kemungkinan pula dilakukan oleh
Hakim Majelis, tergantung dari berat ringannya kasus
yang dihadapi.
Seorang hakim, dalam menghadapi anak untuk
mendapatkan keterangan mengenai suatu perbuatan
tindak pidana yang terjadi, dalam berkomunikasi
dengan anak harus mempunyai trik tersendiri yang
tentunya berbeda dengan bila kita berbicara dengan
orang dewasa. Bagaimana penekanan suara, gaya
berbicara dan suasana pada saat itu, sangat berpengaruh
pada hasil yang akan didapatkan. Dalam menghadapi
anak, kesabaran sangat berperan karena harus bertanya
dengan pelan-pelan dan sedikit merayu. Anak, bila
dihadapi dengan suara kasar dan sifatnya mencecar dia
akan bingung dan takut. Pada akhirnya jawabannya
cuma ’ngga tau pa/bu’ atau ’saya lupa’. Jadi kita tidak
mendapat apa-apa.
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Mengenai SK pengangkatan hakim menjadi
hakim anak dari Mahkamah Agung ternyata cukup
lama turunnya. Karena itu, biasanya hakim anak
menerima Surat Perintah melaksanakan peradilan
anak dari Kepala Pengadilan. Karena jika menunggu
turunnya SK dari Mahkamah Agung, perkara anak
tidak dapat dilaksanakan.
Hakim orang dewasa yang baru akan
menangani anak jika ada kasus anak berhadapan
dengan hukum. Keenam hakim anak belum pernah
mendapat didikan khusus tentang menghadapi
anak yang berhadapan dengan hukum. Keenam
hakim anak belum pernah mendapat didikan khusus
tentang menghadapi anak yang berhadapan dengan
hukum. Dalam memutuskan perkara anak yang
berhadapan dengan hukum umumnya hakim merasa
tidak mantap jika tidak memutus penjara.
Jumlah hakim anak dirasakan masih kurang
dengan banyaknya kasus anak yang berhadapan
dengan hukum (jumlah hakim yang ada tidak
sebanding dengan jumlah perkara yang masuk
kepengadilan). Jumlah hakim anak sangat tidak
mencukupi mengingat selain perkara anak yang
cukup banyak, tidak semua pembuktian perkara
anak itu mudah, sehingga sangat sulit bahkan tidak
mungkin bila dibebankan hanya kepada hakim anak
yang jumlahnya sangat sedikit, selain itu, hakim
juga harus mempertimbangkan waktu penahanan
anak yang singkat.
Masalah Pemeriksaan Perkara Anak
melibatkan (a) Pembimbing Kemasyarakatan dari
Balai Pemasyarakatan dari Kementerian Hukum
dan HAM; (b) Pekerja Sosial dari Kementerian
Sosial; (c) Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi
Sosial Kemasyarakatan yang Bertugas Membantu
Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim.
Pada saat pemeriksaaan perkara anak yang
berhadapan dengan hukum, hakim sering kali
tak memberi kesempatan kepada Pembimbing
Kemasyarakatan (PK) Bapas untuk membacakan

dan menjelaskan hasil Litmas, dan lebih lanjut dalam
menunjang keputusannya hakim hanya membaca
kesimpulan Litmas PK Bapas. Bahkan ada hakim yang
tidak mendasarkan keputusannya pada Litmas PK
Bapas karena tidak ada Litmasnya. Petugas PK Bapas
kadang tidak diberitahu menghadiri sidang anak, dan
kadang hakim memutuskan perkara tanpa dihadiri
petugas PK Bapas.
Misalnya, tidak semua perkara anak yang
disidangkan di Pengadilan Negeri didampingi oleh
Pembimbing Kemasyarakatan. Padahal merupakan
kewajiban bagi Hakim dalam memutus perkara
anak harus mempertimbangkan laporan penelitian
kemasyarakatan dari PK Bapas. Hal ini dikarenakan
banyaknya perkara bukan anak yang masuk, sedang
jumlah hakim, sehingga perkara anak terabaikan,
ditambah dengan waktu penahanan anak yang pendek
hingga hakim melaksanakan sidang anak tanpa
mengadakan koordinasi atau meminta penelitian
kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, akibatnya
sidang anak yang dilaksanakan tanpa Litmas PK Bapas
atau tanpa kehadiran petugas PK Bapas. Padahal Amar
Putusan selalu berbunyi “Dengan mempertimbangkan
laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai
Pemasyarakatan dan seterusnya ...”
Hanya sedikit sidang anak dihadiri Pembimbing
Kemasyarakatan dari awal hingga akhir. Pada umumnya
Pembimbing Kemasyarakatan datang sekali-sekali
dalam sidang. Bahkan berkas Litmas juga tidak selalu
ada. Padahal hal hakim dalam proses persidangan wajib
mendasarkan pada Litmas dan kehadiran Pembimbing
Kemasyarakatan untuk meminta penjelasan. Dalam
laporan penelitian kemasyarakatan sudah terdapat
kesimpulan dan saran-saran dari Pembimbing
Kemasyarakatan yang umumnya berisikan putusan apa
yang seharusnya dijatuhkan Hakim kepada anak pelaku
tindak pidana berdasarkan temuan dalam penelitian.
Dalam laporan penelitian kemasyarakatan umumnya
yang memperhatikan masa depan anak seperti yang
disarankan untuk diputus pidana bersyarat, pidana
percobaan, pidana pengawasan atau diputus tindakan
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yakni dikembalikan kepada orang tua/wali atau orang
tua asuh untuk dibina oleh Balai Pemasyarakatan,
namun sebagian besar putusan Hakim Pengadilan
Negeri adalah putusan pidana penjara.
Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai
Pemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan
HAM bertugas membantu penyidik, penuntut umum
dan hakim dalam memperlancar proses pemeriksaan
perkara pidana anak dan pelaksanaan putusan hakim.
Dalam pembuatan Litmas, kadang para petugas PK
Bapas hanya copy paste Litmas yang sudah ada
karena ketiadaan dana untuk melakukan Litmas,
misalnya tempatnya jauh. Dana pembuatan Litmas
dalam kota hanya Rp 50.000,- sedang untuk luar
kota Rp 100.000. Padahal Litmas PK Bapas sangat
bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang
anak yang berhadapan dengan hukum: situasi
sosialnya, keluarganya, kesimpulan dan saran dari
PK. (biasanya PK mohon hukuman yang seringanringannya, tidak mohon tindakan (masuk panti).
Apabila Hakim memutuskan anak bermasalah
hukum (ABH) dikembalikan ke orang tua, Bapas
melakukan pembimbingan dan pengawasan
terhadap anak, sesuai dengan ketentuan yang
ada dengan memberikan bimbingan kepribadian/
mental. Sebagai dasar pelaksanaan bimbingan
dan pengawasan adalah putusan dari Pengadilan
Negeri/Hakim dan apabila tidak ada putusan/tidak
dikirim, maka bimbingan dan pengawasan tidak
dilaksanakan.
Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK)
BAPAS yang bertugas melaksanakan penelitian
kemasyarakatan dan pembimbingan klien mendapat
pelatihan-pelatihan terkait dengan tugas tersebut.
Sebab pelatihan tersebut merupakan salah satu syarat
untuk dapat diangkat menjadi Petugas Pembimbing
Kemasyarakatan. Namun pelatihan-pelatihan di
luar itu belum semua PK pernah mengikutinya,
karena pelatihan-pelatihan terkait dengan tugas
PK sangat jarang diadakan, seperti konseling,

peningkatan profesionalisme PK, dsb sehingga PK
kurang mendapatkan tambahan pengetahuan/wawasan
terkait dengan pelaksanaan tugas PK. Bimbingan yang
diberikan lebih bersifat bimbingan mental kepribadian
melalui bimbingan perseorangan maupun kelompok
seperti penyuluhan-penyuluhan kesadaran hukum,
budi pekerti dan sebagainya.
Selain Balai Pemasyarakatan ada pula
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak dan KB (BP3AKB) merupakan badan yang
bertugas mengkoordinasi jejaring pokja-pokja anak
yang berhadapan dengan hukum. BP3AKB hanya
memberikan masukan, mengkoordinir dan memonitor.
BP3AKB memiliki pusat pelayanan terpadu yang
menerima pengaduan dan selanjutnya memberikan
rujukan.
Masalah Pemeriksaan Perkara Pidana Anak
di Pengadilan Dilakukan dalam Suasana
Kekeluargaan. Hakim, Jaksa, Penasehat Hukum
tidak Memakai Toga
Anak yang berada dalam proses peradilan di
Pengadilan di tahan di Rumah (Rutan) Tahanan. Waktu
akan disidang, semua dibawa dari Rutan ke pengadilan
bersama dengan orang dewasa. Karena dijemput dari
Rutan ke Pengadilan bersamaan dengan orang dewasa
yang sidang pagi hari, sementara jadwalnya sore,
maka anak menunggu sidang cukup lama, melelahkan,
sehingga anak tidak konsen lagi menjawab pertanyaanpertanyaan (bahasa BAP juga tidak dipahami anak).
Ada pengadilan yang Jadwal Sidang anak dinomor
duakan, padahal menurut UU harus didahulukan.
Ada yang jadwal sidang diutamakan, tapi pada saat
menunggu sidang anak dimasukan dalam sel yang
dapat dilihat oleh umum, suasana masih seperti ruang
sidang dewasa. Para penegak hukum tidak memakai
toga atau pakaian dinas.
Selanjutnya fungsi pengacara dalam kasus
anak berhadapan dengan hukum tidak jelas. Mengenai
kehadiran penasehat hukum, orang tua dan wali selama
persidangan diatur dalam Pasal 45 UU. Nomor 3 tahun
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1997 tentang Pengadilan Anak, yang menyatakan
bahwa selama persidangan terdakwa didampingi
oleh orang tua, wali/orang tua asuh, penasehat
hukum
dan
Pembimbing
kemasyarakatan.
Kehadiran pengacara dalam mendampingi anak
sangat minim, hal ini selain dikarenakan anak
tidak mampu untuk menyediakan sendiri, (untuk
kejahatan yang diancam pidana minimal lima tahun)
tidak selalu mendampingi anak dalam sidang karena
anak tersebut yang tidak menginginkannya. Kata
wajib dalam aturan undang-undang diartikan wajib
untuk ditawarkan/disediakan kepada terdakwa anak
karena itu merupakan salah satu haknya akan tetapi
untuk memutuskan apakah pengacara tersebut
(yang ditunjuk) akan dipakai untuk mendampingi
anak dalam persidangan atau tidak, sepenuhnya
merupakan putusan terdakwa, hakim tidak dapat
memaksakan.
Masalah Anak Tidak Boleh Diadili Bersama
Orang Dewasa
Semuanya sudah berjalan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi
suasana persidang masih disamakan dengan
persidangan orang dewasa.
Masalah Acara Pemeriksaan di Sidang
Pengadilan Anak Dilakukan secara Tertutup.
Putusan Harus Diucapkan Dalam Sidang yang
Terbuka untuk Umum
Ditemukan Alamat dan nama anak kadang
tidak dirahasiakan, sehingga dapat mengundang
pihak lain untuk mengeksploitasi anak yang
berhadapan dengan hukum.
Dalam proses
penangkapan, harus ada surat dan orang tua harus
tahu, kadang polisi mengabaikan hal tersebut.
Masalah Pemeriksaan Perkara Pidana Anak
Baik di Tingkat PN, PT, Maupun MA Dilakukan
dengan Hakim Tunggal (Dalam Hal tertentu
dan Dipandang Perlu, dapat Dilakukan dengan
Hakim Majelis)

Sudah berjalan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku. Hanya saja pemeriksaan
tidak mencerminkan bahwa anak harus diposisikan
sebagai anak bukan disamakan deperti orang dewasa.
Masalah Jangka Waktu Penahanan (Maksimal
Jangka Waktu Penahanan Mulai Dari Tingkat
Penyidikan Sampai Tingkat Pemeriksaan Kasasi
Adalah Setengah Dari Jangka Waktu Penahanan)
Sudah berjalan sesuai
perundangan yang berlaku.

dengan

peraturan

Masalah Ancaman Pidana Terhadap Anak Lebih
Ringan Dibanding Dengan Ancaman Pidana Yang
Terdapat Dalam KUHP Atau Diluar KUHP. Tidak
Diterapkan Pidana Mati Dan Pidana Seumur Hidup.
Maksimum Pidana Penjara 10 tahun. Terhadap
Pidana Penjara, Denda Atau Kurungan Bagi Anak
Diancam Setengah Dari Maksimum Pidana Yang
Dilakukan
Sudah berjalan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku. Tetapi pada umumnya
anak dipidana penjara. Harusnya merupakan upaya
terakhir.
Masalah anak yang dijatuhi pidana penjara
ditempatkan di lembaga pemasyarakatan khusus
anak. Tidak boleh bercampur dengan narapidana
dewasa
Anak masih ada yang ditaruh di Lapas orang
dewasa, karena Lapas Anak untuk Jawa Tengah
dan Yogyakarta hanya ada di Kutuardjo, dan daya
tampungnya terbatas (menurut ukuran seharusnya
untuk 68 anak, namun pada waktu ini berisi 116 anak:
114 laki-laki dan 2 perempuan).
Masalah Hak anak
Seorang anak, walaupun telah melakukan
tindak pidana, dalam proses pemeriksaannya mulai
dari pemeriksaan di penyidik sampai dengan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum,
mempunyai hak-hak khusus yang berbeda dengan
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orang dewasa. Hak-hak anak pelaku tindak pidana
tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor
3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hak-hak
anak yang dimaksud adalah sebagai berikut: (1)
Hak anak untuk mendapat penjelasan mengenai
tata cara pelaksanaan persidangan dan kasusnya;
(2) Hak mendapatkan penasehat hukum; (3) Hak
untuk mendapatkan Fasilitas yang memperlancar
persidangan (transportasi, perawatan kesehatan,
libur dari sekolah dan lain-lain); (4) Hak untuk
didampingi oleh kedua orang tuanya dan seorang
Probation social worker; (5) Hak untuk memohon
ganti rugi kerugian perlakuan yang menimbulkan
penderitaan
atau
kesalahan
penangkapan/
penahanan/ penuntutan/ ataupun diadili tanpa alasan
yang berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan
mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
Hak-hak anak pelaku tindak pidana
tersebut di atas merupakan suatu kewajiban bagi
aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses
persidangan atau tahap adjudikasi (yang terdiri dari
Jaksa, Hakim dan Pembimbing Kemasyarakatan
serta Penasehat Hukum) untuk melaksanakan sesuai
dengan Perintah Undang-Undang demi Perlindungan
dan Penegakan terhadap hak-hak anak pelaku tindak
pidana tersebut.
Nyatanya belum semua hak tersebut
diberikan pada anak yang berhadapan dengan
hukum. Hak untuk mendapat bantuan hukum
ternyata negara belum memberikan penasehat
hukum cuma-cuma sementara untuk membayar
penasehat hukum cukup mahal sehingga umumnya
anak tidak didampingi penasehat hukum. Hak untuk
didampingi oleh kedua orang tuanya dan seorang
Probation social worker masih belum begitu berjalan
dengan berbagai alasan. Sering dalam persidangan
anak orangtua/wali atau orang tua asuh tidak hadir
mendampingi anak pelaku tindak pidana di salah
satu tahap persidangan atau bahkan sampai pada
putusan pengadilan, dengan berbagai alasan (tidak
berada di tempat, merasa malu, tidak mengetahui

jadwal sidang, berhalangan tiba-tiba). Meski orangtua
tidak hadir, sidang tetap dilaksanakan mengingat jangka
waktu penahanan anak sangat singkat, jadi apabila tidak
disidangkan ditakutkan anak pelaku tindak pidana akan
bebas dari hukuman karena masa tahanan telah selesai
dan kasus belum diputus.
Sedang hak untuk memohon ganti rugi
kerugian perlakuan yang menimbulkan penderitaan
atau kesalahan penangkapan/ penahanan/ penuntutan/
ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan
Undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya
atau hukum yang diterapkan belum ada kasus ganti
rugi. Padahal dua kasus di LP Kutoardjo seharusnya
memberikan ganti rugi kepada anak yang berhadapan
dengan hukum: Di LP Anak Kutoarjo, ada satu anak
wanita penghuni LP anak yang tertangkap sebagai
Pekerja Seks Komersial (PSK) jalanan, seharusnya
diberlakukan Perda tentang PSK (hukuman maksimum
3 bulan atau denda 10 juta rupiah) tetapi dipidana 1
tahun. Tidak ada Litmas dari PK Bapas. Kepala LP
sudah lapor ke Pengadilan Negeri, namun dijawab
bahwa putusannya sudah benar. Padahal harusnya
Perda yang digunakan. Karena itu, jika sudah tiga bulan
bagaimana melepaskannya. Tanpa litmas harusnya
batal demi hukum. Kasus lainnya, anak perempuan
usia 16 tahun, dipenjara 10 tahun, dan nanti jika sudah
18 tahun akan dipindahkan ke LP dewasa. Namun ada
kebijakan Kanwil 21 tahun tetapi tidak tertulis karena
dengan alasan LP penuh. Dalam surat keputusannya,
litmasnya menjelaskan usaha pengguguran kandungan,
namun keputusannya soal perampokan disertai
pembunuhan. Jadi yang ditonjolkan penggugurannya.
Padahal ceriteranya yang bersangkutan pacaran, hamil,
dan karena perlu biaya pengguguran ia dan pacarnya
melakukan tindakan merampok disertai pembunuhan.
Jadi antara Litmas dan kasusnya tidak nyambung. Hal
ini aneh. Selain itu tidak ada pengacaranya.
PENUTUP
Berdasarkan beberapa pembahasan di
atas disimpulkan bahwa perlindungan anak yang
berhadapan dengan hukum belum sepenuhnya
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terpenuhi. Perlindungan anak dalam proses
peradilan pidana dilakukan sejak penyidikan, hingga
penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan,
dan dalam pelaksanaan putusan pengadilan.
Selama proses peradilan tersebut, hak-hak anak
diakui dan dilindungi oleh hukum. Penelitian ini
terbatas pada evaluasi perlindungan anak dalam
proses pemeriksaan di sidang pengadilan (proses
ajudikasi).
Anak memiliki hak-hak yang dilindungi
oleh hukum pada masa sebelum persidangan,
selama persidangan dan setelah persidangan. Hakhak anak yang dimaksud adalah sebagai berikut:
(a) Hak anak untuk mendapat penjelasan mengenai
tata cara pelaksanaan persidangan dan kasusnya;
(b) Hak mendapatkan penasehat hukum; (c) Hak
untuk mendapatkan Fasilitas yang memperlancar
persidangan (transportasi, perawatan kesehatan,
libur dari sekolah dan lain-lain); (d) Hak untuk
didampingi oleh kedua orang tuanya dan seorang
Probation social worker; (e) Hak untuk memohon
ganti rugi kerugian perlakuan yang menimbulkan
penderitaan
atau
kesalahan
penangkapan/
penahanan/penuntutan/ ataupun diadili tanpa alasan
yang berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan
mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
Reformasi hukum pada pelaksanaan proses
peradilan anak yang berhadapan dengan hukum
pada cara-cara atau prinsip konsep restorative
justice bahwa penyelesaian perkara pidana anak
tertentu dengan melibatkan pelaku dan korban,
orang tua dan lingkungannya, serta para penegak
hukum dan tokoh masyarakat yang bertujuan
untuk menghormanisasi hubungan dimasyarakat,
sejak terjadi pelanggaran sampai pada penyelesaian
dampak terjadinya pelanggaran.
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Abstract
This study is a continued and multi-years research. In the first year, the data reveal about the management of
flagship high school in Jakarta, West Java, Yogyakarta, and South Sulawesi, based on indicators of human
rights-based education, and reveal the presence of data and international schools management in Jakarta.
Based on the findings in the first year (2009), there has been three books that will be used as a guideline in the
developing International Standard School (SBI), namely: (1) SBI development handbook (2) SBI curriculum
development handbook, and (3 ) SBI workforce manual. Subsequently in the second year, third guidebook
will be piloted in schools that are potential to become SBI. In addition, in the second year (2010) there will
be: (1) SBI manual on students selection, (2) SBI teaching and learning process implementation guidebook,
and (3) SBI finance guidebook. These handbooks will complement the development of the entire system in accordance with SBI rights-based education parameters. This research is a descriptive and evaluative research
and was taken place in RSBI high school in Yogyakarta Province (SMAN 3 Yogyakarta, Yogyakarta SMAN 8,
and SMA Muhammadiyah 2). The evaluative research is used to determine the success of the application of
International School Development Handbook, Man Power Manual, and Curriculum Handbook. The experiment lasted for 8 months, from February to November 2010.
Keywords: Human Rights-Based Education, International School, Human Rights
Abstrak
Penelitian ini merupakan kelanjutan sebagai penelitian multi-years. Pada tahun pertama, (1) mengungkapkan
data tentang pengelolaan SMA unggulan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta,
dan Sulawesi Selatan, berdasarkan indikator-indikator pendidikan berbasis hak asasi, dan (2) mengungkapkan data pengelolaan dan keberadaan sekolah-sekolah internasional di DKI Jakarta. Berdasarkan temuantemuan tersebut pada tahun pertama (2009) telah disusun tiga buku pedoman yang akan dijadikan dasar dalam
pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yaitu: (1) buku pedoman pengembangan SBI, (2) buku
pedoman pengembangan kurikulum SBI, dan (3) buku pedoman ketenagaan SBI. Selanjutnya pada tahun
kedua, ketiga buku pedoman tersebut akan diujicobakan di sekolah-sekolah yang SMU unggulan berpotensi
menjadi SBI. Jika ditemukan hal-hal yang masih perlu disempurnakan, ketiga buku pedoman tersebut akan
lebih disempurnakan lagi. Selain itu, pada tahun kedua (2010) akan disusun pula: (1) buku pedoman seleksi
siswa SBI, (2) buku pedoman pelaksanaan proses belajar mengajar SBI, dan (3) buku pedoman pembiayaan
SBI. Buku-buku pedoman tersebut akan melengkapi seluruh sistem pengembangan SBI sesuai dengan parameter-parameter pendidikan berbasis hak asasi. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah evaluatif
dan deskriptif dengan lokasi penelitian di SMA RSBI di Provinsi Yogyakarta (SMAN 3 Yogyakarta, SMAN 8
Yogyakarta, dan SMA 2 Muhamadiyah). Penelitian evaluatif digunakan untuk mengetahui keberhasilan dari
penerapan Buku Pedoman Pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional, Buku Pedoman Ketenagaan, dan
Buku Pedoman Kurikulum. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama 8 bulan, dari bulan Pebruari sampai
dengan Nopember 2010.
Kata kunci: Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia, Sekolah Bertaraf Internasional, Hak Asasi
Manusia
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Di era globalisasi saat ini, jika dibandingkan
dengan negara tetangga, Indonesia jauh tertinggal.
Itulah sebabnya pemerintah terus berpacu dengan
melakukan upaya-upaya progresif dalam berbagai
bidang seperti teknologi, manajemen, dan sumber
daya manusia (SDM). Persaingan ke depan akan semakin ketat karena produk-produk intelektual yang
semakin inovatif berkembang dalam segala aspek
kehidupan. Untuk memenuhi hal tersebut diperlukan penguasaan teknologi agar dapat meningkatkan nilai tambah, memperluas keragaman produk
(barang atau jasa), dan mutu produk. Keunggulan
manajemen akan meningkatkan efektivitas dan
efisiensi proses peningkatan mutu pendidikan di
Indonesia. Keunggulan sumber daya manusia akan
menentukan kelangsungan hidup, perkembangan,
dan pemenangan persaingan pada era global ini secara berkelanjutan dengan dukungan teknologi dan
manajemen yang kuat.
Terkait hal tersebut di atas, Pemerintah memiliki tanggung jawab mengembangkan sistem
pengelolaan serta menggunakan kewenangannya
menyiapkan sumber daya manusia unggul melalui sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu,
pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin tinggi terhadap
pendidikan yang bermutu menunjukan bahwa pendidikan telah menjadi salah satu pranata kehidupan
yang kuat dan berwibawa, serta memiliki peranan
yang sangat penting dan strategis dalam membangun peradaban manusia.
Salah satu upaya untuk menyelenggarakan
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 pendi-

dikan yang bertaraf Internasional.
Pendidikan bertaraf Internasional di Indonesia
diawali dengan program rintisan yang dikembangkan
dengan memberikan jaminan kualitas kepada stakeholders. Upaya ini dimaksudkan agar terwujud peningkatan mutu keluaran/lulusan yang mampu bersaing
pada era global dan sekaligus diakui secara nasional.
Amanat ini ditegaskan lagi dalam Pasal 28C UndangUndang 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 dalam Pasal 12 UndangUndang 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, 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.
Berdasarkan hasil temuan penelitian, Pertama dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan
minat dari siswa, pada dasarnya semua SMAN RSBI
memperhatikan bidang olah raga. Pada SMAN RSBI
di Jawa Barat proses penerimaan siswa baru dilakukan melalui seleksi bakat dan minat, khususnya calon
siswa berprestasi olah raga dan seni. Calon siswa berprestasi olah raga, dapat diterima setelah lulus dalam
seleksi penerimaan siswa baru. Kedua, dalam rangka
ketersediaan (availibility) kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah yang bertaraf internasional,
maka SMA RSBI telah berupaya menghimpun dana
yang memadai. Dana yang diperoleh oleh setiap SMA
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RSBI berbeda-beda. Ketiga, dalam rangka ketersediaan (availibility) kebutuhan sarana dan prasarana
pendidikan di sekolah yang bertaraf internasional, maka para guru RSBI sangat memperhatikan
siswa melalui pengelolaan dan pembinaan dengan
mengoptimalkan segala sumber daya, dana dan
sumber-sumber yang lain. Penampilan kerja para
guru RSBI, khususnya dalam berpakaian sangat
rapi, ramah, pantas, tepat waktu dan komunikatif.
Dalam pendahuluan pembelajaran, guru RSBI ini
mengkondisikan kelas, menjelaskan tujuan, target
dan strategi pembelajaran.
Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas maka permasalahannya adalah Apakah buku pedoman pengembangan SBI, buku pedoman pengembangan kurikulum
SBI, dan buku pedoman ketenagaan SBI sesuai
dengan prinsip pokok hak asasi manusia? Apakah
proses seleksi siswa, pelaksanaan proses belajar
mengajar, dan sumber pembiayaan SBI sesuai dengan prinsip pokok hak asasi manusia?
Tinjauan Pustaka
Terdapat 6 prinsip-prinsip pokok hak asasi
manusia yang merupakan rumusan dasar dan acuan
standar dalam pelaksanaan hak pendidikan, yaitu:
1. Universal dan tidak dapat dicabut (universality
and inalienability). HAM merupakan hak yang
melekat dan seluruh umat manusia di dunia memilikinya. Hak-hak tersebut tidak bisa diserahkan secara sukarela atau dicabut. Hal ini selaras
bahwa setiap siswa berhak melanjutkan sekolah
yang lebih tinggi berdasarkan minat, bakat dan
kemampuannya.
2. Tidak bisa dibagi (indivisibility). HAM baik hak
sipil dan politik, sosial, budaya dan ekonomi
semuanya inheren, menyatu sebagai bagian dari
harkat-martabat umat manusia yang tidak bisa
terpisahkan. Kesempatan untuk sekolah kejenjang lanjutan merupakan pemenuhan hak sipil
setiap warga negara. Pengabaian pada satu hak

akan berdampak pada pengabaian hak-hak lainnya.
3. Saling bergantung dan berkaitan (interdependence
and interrelation). Baik secara keseluruhan maupun sebagian pemenuhan dari satu hak seringkali
bergantung kepada pemenuhan hak-hak lainnya.
Hal ini menyangkut hak pendidikan setiap siswa untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan sekolah
yang lebih tinggi.
4. Kesetaraan dan non-diskriminasi (equality and nondiscrimination). Setiap individu sederajat sebagai
umat manusia dan memiliki kebaikan yang inheren
dalam harkat-martabatnya masing-masing. Setiap
siswa berhak sepenuhnya atas hak-haknya tanpa
ada pembedaan dengan alasan apapun, seperti yang
didasarkan atas perbedaan ras, warna kulit, jenis
kelamin, etnis, usia, bahasa, agama, pandangan
lainnya, kewarganegaraan dan latar belakang sosial,
cacat dan kekurangan tingkat kesejahteraan, kelahiran atau status sosial lainnya. Kesemuanya yang
disebutkan bertitik tolak pada kemampuan, minat
dan bakat siswa tersebut.
5. Partisipasi dan kontribusi (participation and contribution). 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. Ini berarti siswa diberi
kesempatan bagi siswa untuk mengikuti pendidikan
yang lebih tinggi berdasarkan minat, bakat dan kemampuan.
6. Tanggung jawab Negara dan penegakan hukum (state
responsibility and rule of law), Negara bertanggung
jawab untuk mentaati HAM dalam hal ini mereka
harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar
yang tercantum dalam instrumen-instrumen HAM.
Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak
pendidikan bagi warganya, termasuk memberi kesempatan bagi siswa yang mempunyai minat, bakat
dan kemampuan untuk mendapatkan sekolah yang
berkualitas.
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Tujuan Penelitian
Ketiga buku pedoman yang dihasilkan pada tahun
pertama akan diujicobakan di sekolah-sekolah yang
SMA Unggulan (RSBI) yang potensi menjadi SBI.
Jika ditemukan hal-hal yang masih perlu disempurnakan, ketiga buku pedoman tersebut akan lebih
disempurnakan lagi.
Pada tahun kedua (2010) akan disusun pula: (1)
Buku Pedoman Seleksi Siswa SBI, (2) Buku Pedoman Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar SBI, dan
(3) Buku Pedoman Pembiayaan SBI. Buku-buku
pedoman tersebut akan melengkapi seluruh sistem
pengembangan SBI sesuai dengan prinsip-prinsip
pokok hak asasi manusia.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian evaluatif dan penelitian dan pengembangan. Penelitian
evaluatif digunakan untuk mengetahui keberhasilan dari penerapan Buku Pedoman Pengembangan
Sekolah Bertaraf Internasional, Buku Pedoman Ketenagaan, dan Buku Pedoman Kurikulum. Indikator yang terkait dengan uji coba buku pedoman dan
gambaran SBI mencakup hal-hal sebagai berikut:
Parameter instrumen, yaitu mencakup: pengetahuan
tentang buku pedoman pengembangan sekolah bertaraf internasional, buku pedoman kurikulum, buku
pedoman ketenagaan, proses seleksi administrasi
penerimaan siswa, proses belajar mengajar, dan
pembiayaan sekolah; Enam prinsip-prinsip pokok
hak asasi manusia yang merupakan rumusan dasar
dan acuan standar dalam pelaksanaan HAM; Hasil
penelitian ini, selanjutnya dianalisis untuk menjadi
bahan pembuatan Pedoman Pengelolaan Sekolah
Unggulan dan SBI tingkat SMA di seluruh wilayah
tanah air. Beberapa Pedoman yang dihasilkan itu
mencakup (1) Pedoman Seleksi Siswa SBI; (2) Pedoman Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar SBI;
dan (3). Pedoman Pembiayaan SBI.

PEMBAHASAN
Hasil Evaluasi dan Data Lapangan
A. Hasil Evaluasi Buku Pedoman
1. Buku Pedoman Pengembangan Sekolah
Bertaraf Internasional
Berdasarkan evaluasi buku pedoman pengembangan sekolah bertaraf internasional di SMA 3,
SMA 8, dan SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta,
ada beberapa bagian yang perlu direvisi yaitu:
ketidakkonsistenan penggunaan istilah Sekolah Menengah Umum (SMU) yang sudah tidak
dipakai lagi sejak tahun 2004 dan kembali menggunakan istilah Sekolah Menengah Atas (SMA).
Dalam buku pedoman ini juga ada beberapa
bagian yang dianggap kurang tepat yaitu: a) bagian kriteria SMA bertaraf internasional, dalam
bagian ini setiap poin perlu dijelaskan secara
spesifik,sebagai contoh poin 8 yang menyatakan
memiliki lahan minimal 10.000 m², dalam poin
ini tidak menjelaskan secara spesifik maksud
luas lahan apakah termasuk bangunannya atau
hanya luas lahan; b) pengertian sekolah bertaraf
internasional, pengertian yang ada dibuku pedoman menimbulkan kebingungan dari para kependidikan. Pengertian sekolah bertaraf internasional dalam buku pedoman yaitu sekolah nasional
yang memadukan dan mengimplementasikan
dua kurikulum yakni kurikulum nasional dan
kurikulum internasional plus. Maksud plus disini
adalah kurikulum tambahan yang dipilih oleh
sekolah sesuai minat siswa. Misalnya Bahasa
Asing dan IT. Seharusnya menurut pemahaman
mereka pengertian sekolah bertaraf internasional
adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan
dengan menggunakan Standar Nasional
Pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan standar
salah satu negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
dan/atau negara maju lainnya. pendidikan yang
diselenggarakan setelah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan standar
pendidikan negara maju; c) target, dalam bagian
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ini perlu ada penjelasan yang lebih detil pada
setiap bagian dan bukan hanya sekedar informasi; dan d) model pengembangan kurikulum.
2. Buku Pedoman Kurikulum Sekolah Bertaraf
Internasional
Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap buku pedoman kurikulum sekolah bertaraf internasional di SMA 3, SMA 8, dan SMA
Muhammadiyah 2 Yogyakarta ditemukan
bahwa penyusunan kurikulum disusun oleh
tim khusus pengembang kurikulum dan guru
mata pelajaran. Evaluasi kurikulum dilakukan
oleh guru mata pelajaran. Aspek-aspek yang
dinilai meliputi mencapaian standar kompetensi, sillabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) serta alokasi waktunya. Evaluasi
ini dilakukan tiap tahun dan hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan kurikulum berikutnya. Dengan demikian kurikulum yang digunakan akan selalu mengikuti perkembangan
jaman dan relevan. Ada beberapa bagian yang
kurang tepat di buku pedoman ini yaitu: a)
struktur kurikulum sekolah bertaraf internasional; b) aspek yang diimplementasikan dalam
kurikulum; c) format model kurikulum; d)
kegiatan pengembangan diri; e) standar kompetensi; f) muatan lokal; dan g) ketuntasan
belajar, sistem penilaian, penjurusan, pindah
sekolah; tinjauan, revisi, dan pengembangan
kurikulum. Alasan kurang tepatnya adalah
kriteria ketuntasan minimal (KKM) ditentukan
oleh guru dan siswa di kelas. Selain itu, halhal yang terkait dengan kurikulum mengacu
pada aturan yang ada dan dibuat oleh sekolah
(guru-guru) berdasarkan kesepakatan dengan
memasukkan berbagai aspek yang relevan untuk meningkatkan mutu siswa. Implementasi
kurikulum mengacu kepada standar internasional.

3. Buku Pedoman Ketenagaan
Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap
buku pedoman ketenagaan, SMAN 3 dan SMAN
8 menyatakan rekruitmen tenaga pendidik dilakukan melalui Dinas Pendidikan, dengan persyaratannya: (1) sarjana/S1 sesuai dengan kebutuhan, (2) tes dan wawancara. Tes dilakukan oleh
Dinas Pendidikan dan sekolah menerima guru
sesuai dengan penempatan yang dilakukan oleh
Dinas Pendidikan, sehingga pihak sekolah tidak
dapat merekrut guru sesuai dengan kebutuhan
program keahlian yang ada di sekolah. Ini merupakan salah satu kelemahan rekruitmen yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Kemudian SMA
Muhamadiyah 2 Yogyakarta memberikan tanggapan lain, yaitu mengenai strategi pengadaan
ketenagaan. Alasannya, apabila guru sudah berpendidikan S2 jarang yang mau menjadi guru
dan kalaupun ada biasanya dipromosikan menjadi kepala sekolah. Menurut mereka sangat sulit
diterapkan di SMA ini mengenai kualifikasi guru
minimal 30% berpendidikan S2 dan S3 yang relevan dengan bidang mata pelajaran dikarenakan
alasan yang disebutkan di atas.
4. Hambatan
Secara garis besar hambatan yang dihadapi
oleh pihak sekolah di SMA 3, SMA 8, dan SMA
Muhammadiyah 2 Yogyakarta adalah keinginan
dan harapan dalam penyelenggaraan pendidikan
SBI di daerah sangat tinggi, namun masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Permasalahan mendasar yang perlu dibenahi yakni manajemen SBI merupakan sasaran yang sangat besar
dan multi stratum. Peserta didik dalam program
SBI merentang mulai penduduk usia dini hingga
usia remaja. Dengan kata lain, garapan pendidikan
pada SBI melebihi garapan pendidikan sekolah
dengan latar belakang dan segmen peserta didik
yang beragam. Problema-problema pokok dalam
aspek manajerial ketiga jenis lembaga pendidikan
tersebut berkaitan dengan:

15

16

Sekolah Bertaraf Internasional dalam Perspektif HAM

Pertama, belum standarisasi kurikulum, ketenagaan (kepala sekolah, guru,
pustakawan, laboran, tata usaha sekolah, dan
tenaga kependidikan lainnya). Kedua, perencanaan pendidikan masih bersifat terpusat
dan belum komprehensif. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya kapasitas pemahaman, apresiasi dan keterampilan dari aparat
pemerintah dan masyarakat tentang karakteristik kelembagaan pendidikan SBI. Sehingga
menyebabkan pula kurangnya partisipasi masyarakat dan stakeholders pendidikan dalam
sistem penganggaran dan pembinaannya. Ketiga, walaupun pemerintah daerah telah memberikan keleluasaan penuh dalam manajemen
pendidikan SBI kepada setiap satuan pendidikan, namun belum disertai dengan perangkat
sistem dan aturan pelaksanaan yang memadai. Sehingga otoritas dan kewenangan dalam
melaksanakan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pembiayaan, pembinaan
dan pengawasan serta evaluasi program pendidikan masih dianggap tumpang tindih, baik
secara horizontal maupun vertikal.
B. Hasil Data Lapangan
1. Seleksi Siswa
Berdasarkan hasil data lapangan di SMA
3, SMA 8 dan SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta untuk penerimaan siswa berdasarkan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota
Yogyakarta Nomor:188/Adp/1550/2010 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB) Masuk SMP, SMA, dan SMK dengan
Sistem Real Time On Line (RTO) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
Tahun Ajaran 2010/2011. RTO (online waktu
nyata), artinya rangkaian proses PPDB mulai
dari entri pendaftaran menggunakan sistem
basis data terpusat, proses seleksi (rangking)
secara otomatis oleh sistem komputer sampai dengan pengumuman hasil seleksi, dapat

dilihat setiap saat melalui Internet dan SMS. Tujuan dari sistem RTO ini adalah bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada
setiap warga negara agar memperoleh layanan
pendaftaran secara cepat, transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
tersebut ditentukan persyaratan calon peserta didik baru yaitu: a) telah lulus SMP/MTs dan memiliki Ijazah; b) memiliki SKHUN; c) berusia
setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 12 Juli
2010; d) maksimal lulusan tahun 2008/2009; dan
e). mengikuti tes khusus.
Ketentuan pendaftaran bagi calon peserta didik adalah: a) setiap calon peserta didik diberi
kesempatan satu kali mendaftar; b) setiap calon
peserta didik baru dimohon menunjukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN); c) setiap
calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke
SMP wajib menunjukkan ijazah Asli SD/MI,
menyerahkan satu lembar fotokopi Ijazah yang
telah dilegalisir, menyerahkan SKHUASBN asli,
menyerahkan satu lembar fotokopi SKHUASBN
yang telah dilegalisir atau Surat Keterangan
pengganti SKHUASBN, dan menyerahkan surat rekomendasi penambahan nilai prestasi bagi
yang memiliki.; d) setiap calon peserta didik
baru yang mendaftarkan ke SMA dan SMK wajib menunjukkan ijazah SMP/MTs Asli, menyerahkan satu lembar fotokopi Ijazah yang telah
dilegalisir, menyerahkan SKHUN asli, menyerahkan satu lembar fotokopi SKHUN yang
telah dilegalisir atau Surat Keterangan pengganti
SKHUN, dan menyerahkan surat rekomendasi
penambahan nilai prestasi bagi yang memiliki;
e) untuk calon peserta didik baru penduduk daerah diwajibkan menunjukkan Kartu Keluarga
(C1) Asli dan menyerahkan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (C1) yang telah disahkan
oleh pejabat yang berwenang; f) pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi formulir yang telah
disediakan oleh sekolah dengan menyerahkan
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kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat 2 ,3,4, dan 5; g) setiap
pendaftar yang telah memenuhi persyaratan
mendapat tanda bukti pendaftaran; dan h) setiap pendaftar yang mengundurkan diri tidak
dapat melakukan pendaftaran lagi di seluruh
SMP, SMA dan SMK yang mengikuti PPDB
sistem Real Time Online.
Untuk SMA Muhamadiyah 2 seleksi calon
peserta didik melalui dua jalur yaitu Non RTO
dan RTO. Akan tetapi yang diutamakan melalui Non RTO, apabila belum memenuhi kelas yang ditargetkan sebanyak dua kelas @ 32
siswa maka melalui jalur RTO. Setiap calon
peserta didik berhak mendaftar ke SMA dan
dapat memilih 3 (tiga) SMA dan maksimum
2 (dua) SMA negeri. Apabila diterima sementara di salah satu sekolah pilihan SMA saat
proses seleksi berlangsung, tidak dapat mencabut berkas pendaftaran. Calon peserta didik
yang telah mendaftar ke SMA dan masih lolos seleksi sementara di salah satu SMA, tidak
dapat mendaftar lagi ke SMA. Calon peserta
didik baru yang tidak lolos seleksi di semua
SMA yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dan tidak ingin mendaftar ke SMK
dapat mencabut berkas pendaftaran. Selain
itu, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah menentukan daya dampung peserta didik yang
akan diterima di setiap sekolah beserta kuota
calon peserta didik dari keluarga miskin.
2. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar SBI
Proses belajar mengajar di SMA 3 dan
SMA Muhamadiyah 2 Yogyakarta melakukan Moving Class, khususnya SMA Muhamadiyah 2 Yogyakarta melakukan belajar
di lingkungan (Field Trip). Sedangkan SMA
8 Yogyakarta belum bisa melakukan Moving
Class tetapi duduk dikelas dikarenakan masih
terbatasnya ruang kelas.
Proses belajar mengajar dilakukan bilin-

gual (bahasa Indonesia-Inggris) namun adanya
hambatan berupa sumber daya manusia para guru
yang belum fasih Bahasa Inggris. Selain itu untuk modul yang diberikan di ketiga SMA diatas
tidak semuanya dibahasakan dalam Bahasa Inggris (mata pelajaran Matematika) dikarenakan
apabila dibahasa Inggriskan akan mempunyai
makna dan penerimaan yang berbeda.
Di ketiga SMA diatas menekankan proses
belajar mengajar dengan melakukan teori, praktek seimbang, serta mengeksperimentasi, inovasi
dan daya kreasi disetiap mata pelajaran. Komponen pendahuluan pembelajaran dilakukan dengan
mengkondisikan kelas, melaksanakan apersepsi,
menjelaskan tujuan, menentukan target, dan penyampaian strategi.
Dalam proses pembelajaran yang dilakukan
guru ke siswa di ketiga SMA ini menerapkan
teknologi informasi komputer di semua pelajaran. Sebagai contoh penggunaan internet untuk
mencari data dan referensi, membuat power point
untuk presentasi dan sebagainya. Dalam proses
pembelajaran tersebut guru menerapkan standar
minimal indikator hasil belajar melalui KKM.
Ketiga SMA diatas dalam proses pembelajaran sekolah yang dilakukan oleh guru menetapkan pelaksanaan pembelajaran yang interaktif
dan inspiratif melalui pemberian tugas mandiri,
tugas terstruktur dan memberikan pemecahan
suatu permasalahan/solusi sehingga siswa dapat
mengembangkan pemikiran untuk menyelesaikan persoalan.
Kandungan isi materi pembelajaran tidak
terlepas dari muatan lokal (contohnya adanya
pelajaran bahasa jawa dihari-hari tertentu, untuk
SMA Muhamadiyah 2 pada hari Sabtu khususnya
memakai bahasa Jawa dilingkungan sekolah). Internasional melalui pengetahuan dan tehnologi,
berwawasan nasional serta pengembangan keahlian masing-masing siswa.
Penerapan pembelajaran yang mengembangkan akhlak mulia, budi pekerti luhur dan ke-
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pribadian unggul dilakukan disetiap pelajaran
sekolah khususnya mata pelajaran PKN maupun kegiatan ekstra kurikuler seperti seni dan
sebagainya. Penguatan dibidang kepemimpinan dilakukan melalui OSIS Diklat. Penguatan jiwa patriotiesme, inovator, kreatif dan
mandiri di SMA 3 Yogyakarta dengan melakukan pengembangan diri, kegiatan ekskul yaitu
kepramukaan. SMA 8 Yogyakarta dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pelajaran di mulai, kegiatan outbond. Untuk SMA
Muhamadiyah 2 Yogyakarta menjabarkan dan
impelementasi visi, misi dan tujuan sekolah.
Pembelajaran yang dilakukan oleh
guru untuk mengembangkan model-model
eksplorasi, elaborasi, dan konformasi pada
seluruh mata pelajaran di SMA 3 Yogyakarta
SMA Muhamadiyah 2 melalui tugas terstruktur, tugas mandiri dan kelompok. Sedangkan
SMA 8 Yogyakarta mengembangkan model
PKL dan vilage homestay.
Pengembangan proses belajar mengajar
diarahkan pada pengembangan PBM yang
berbasis ICT dan penerapan active learning.
Strategi pengembangan yang dapat ditempuh
antara lain:
a. Pendampingan atau fasilitasi dari konsultan
dan/atau tenaga pengajar dari sister school
terhadap kepala sekolah, guru, dan tenaga
kependidikan lainnya.
b. Program magang dan/atau pertukaran tenaga pengajar dengan sister school.
Media yang digunakan di ketiga SMA tersebut untuk proses pembelajaran di kelas melalui
modul, OHP, buku pelajaran televisi, video
berbasis ICT dan LCD.
Sedangkan di SMA Islam Athirah mempunyai fasilitas dan kondisi sekolah yang sudah
la-yak untuk menjadi Sekolah bertaraf Internasional. Sarana dan prasarana sudah modern
dan canggih. Demikian juga untuk proses kegiatan belajar me-ngajar yang semuanya sudah

menggunakan laptop dan fasilitas media dan lab
yang modern.
Sekolah Athirah juga memiliki sisterhood.
Guru juga melakukan kunjungan atau studi banding ke Australia, Malaysia dan Singapura. Kurikulum yang digunakan adalah metode Cambridge
karena tidak ada standar yang baku yang diberikan oleh dinas pendidikan untuk metode pendidikan yang diterapkan.
Adapun program proses kegiatan belajar
mengajar di sekolah tersebut, antara lain: pratikum, praktek lapangan, browsing, program remedial, program pengayaan dan asistensi atau
tutor sebaya.
SMA Negeri 1 Makassar mendapatkan predikat sebagai sekolah favorit bagi masyarakat Kota
Makassar dan sekitarnya, terbukti setiap awal tahunnya memilki angka tertinggi dalam pendaftaran calon siswa baru (pada proses penerimaan
siswa baru: >1.900 orang/dari 288 jumlah kuota).
Sejak tahun 2009/2010 mendapat kepercayaan
sebagai Rintisan SMA Bertaraf Internasional dari
Direktorat Pembinaan SMA. Pada tahun 20102011 SMAN 1 Makassar memasuki tahun kedua
untuk program RSBI SMA.
Kegiatan belajar duduk di kelas dengan menggunakan bilingual Indonesia dan Inggris, sebagian besar masih menggunakan bahasa Indonesia. Belum sepenuhnya moving class, hanya pada
enam mata pelajaran. Penggunaan bahan ajar
aspiratif dengan perangkat computer dan LCD
walaupun belum semua mata pelajaran. Adapun
program kegiatan belajar mengajar, antara lain:
tatap muka, tugas mandiri atau tugas mandiri
tidak terstruktur. Siswa yang tinggal kelas langsung keluar dari sekolah.
Pembelajaran didukung oleh alat pembelajaran yang lengkap terutama untuk mata pelajaran
produktif dan memberikan perhatian pada siswa
dalam bentuk memberian tugas presentasi setelah
ada penjelasan dari guru secara berkelompok,
tiap kelompok terdiri dari dua sampai tiga orang
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siswa. Guru memelihara disiplin dalam melaksanakan pembelajaran dengan cara memberi
hukuman kepada siswa yang tidak disiplin sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
Di kedua sekolah strategi yang dilaksanakan dalam mengorganisasikan pembelajaran dilakukan secara tatap muka, presentasi,
dan tanya jawab. Guru merasa senang dalam
mengajar. Perilaku atau tujuan pembelajaran
yang diharapkan disampaikan terlebih dahulu
kepada siswa. Siswa mengetahui di mana memperoleh bantuan akademik melalui penjelasan
guru. Guru mendorong sekolah untuk memberi
pe-ngakuan atas perilaku positif siswa, jika ada
siswa yang kurang baik perilakunya dibicarakan dengan ketua program studi. Di samping
itu guru mengembangkan kecakapan komunikasi siswa melalui presentasi di depan kelas.
Pengembangan kemampuan literasi media dan
informasi dilakukan dengan cara penugasan di
perpustakaan dan mengunduh (download) informasi melalui internet. Setiap akhir pelajaran
guru memberikan kesempatan kepada siswa
untuk bertanya sebagai feedback terhadap
pelaksanaan pembelajaran. Guru mendapat informasi siswa mana yang perlu diberi bantuan
dan bantuan apa yang akan diberikan. Bimbingan lebih intensif diberikan oleh BP dan kesiswaan melalui kelompok bimbingan belajar.
Siswa dapat memberikan saran (ada Kotak
Saran) dan terbuka kepada Wali Kelas apabila
menemukan hambatan. Strategi pengorganisasian yang demikian dapat dijadikan indikator
pengorganisasian pembelajaran dalam SBI.
Penilaian pada proses dan hasil belajar di
ketiga SMAN ini diupayakan melalui pengembangan instrumen penilaian autentik, yaitu
penilaian yang diperoleh dari proses pembelajaran, untuk mengukur ranah kognitif, psikomotorik dan afektif para siswa.
Hasil belajar para siswa diukur melalui
ujian akhir sekolah, ujian akhir nasional, dan

ujian internasional. Ujian akhir sekolah dan ujian
akhir nasional bersifat wajib. Pembelajaran minimal bilingual (immersion) dilengkapi dengan CD
pembelajaran interaktif, dan buku-buku referensi
yang cukup lengkap, dengan berbasis Information Communication Technology (ICT). Dalam
hal ini juga digunakan laptop, proyektor, OHP,
alat peraga, dan Lembar Kerja Siswa mencapai
1:15.
Di ketiga sekolah, persiapan guru dalam
proses pembelajaran dilakukan dengan menyusun rencana pembelajaran pada awal tahun ajaran
dengan melihat kalender akademik. Perumusan
tujuan pembelajaran telah dituliskan secara jelas
mengandung perilaku hasil belajar sehingga dan
tidak menimbulkan penafsiran ganda. Materi ajar
disesuaikan dengan karakteristik peserta didik
dan tujuan pembelajaran. Di samping itu materi
ajar diorganisasikan dengan runtut, sistematis,
dan sesuai dengan alokasi waktu. Pemilihan
sumber/media pembelajaran dengan tepat sesuai
dengan tujuan, materi, dan karakteristik peserta
didik. Sumber materi ajar yang dikomunikasikan
kepada peserta didik berupa latihan soal dan terdapat kesesuaian metode pembelajaran dengan
tujuan pembelajaran. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 75%. Di samping itu evaluasi
direncanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran.
Proses pembelajaran yang dikelola seperti di atas
merupakan salah satu indikator SBI.
3. Pembiayaan
Sumber dana di ketiga sekolah berasal dari
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Komite Sekolah, donatur, alumni.
Khusus SMA Muhamadiyah 2 Yogyakarta melalui
hasil penyewaan asrama dan penyewaan gedung
yang dipunyai oleh yayasan. Dari Pemerintah Pusat, maupun Provinsi prosentasi kecil sehingga
dana lebih banyak dari komite sekolah.
Sumbangan sukarela oleh orang tua siswa bervariasi tergantung kemampuannya. Biaya SPP un-
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tuk SMA 3 dan SMA Muhamadiyah 2 Yogyakarta sekitar Rp 200.000-300.000 untuk SMA 8
Yogyakarta sekitar Rp 100.000-250.000.
Upaya yang dilakukan untuk mendapatkan
dana yaitu SMA 3 dan SMA 8 Yogyakarta melalui alumni yang cukup kuat sehingga dapat
memberikan beasiswa bagi pelajar yang kurang
mampu sehingga dapat melanjutkan keperguruan tinggi, ada juga dari pihak swasta seperti
bank, dan perusahaan lain, instansi lain. Khusus SMA 8 peran alumni tidak begitu besar.
SMA Muhamadiyah 2 melalui pengembangan
asrama, penyewaan gedung yayasan dan sumbangan tidak mengikat dari donatur.
Kebijakan yang mengalokasikan dana beasiswa bagi siswa kurang mampu untuk SMA 3
Yogyakarta melalui Block Grant, RSBI, BKM,
Prapus, Alumni, JPD, Komite Sekolah. SMA
8 Yogyakarta melalui seleksi dan ketentuan
Pemerintah Kota Yogyakarta. SMA Muhamadiyah 2 Yogyakarta melalui dana Block Grant,
RSBI, pengalokasian LAZIS.
Ketiga SMA di atas menggunakan PAS dan
SIAP online dana administrasi pengelolaan
dengan menerapan sistem informasi teknologi.
Pengalokasian keuangan menetapkan prosedur
penggunaan untuk memenuhi kriteria akuntabilitas di audit internal dan eksternal dan dilaporan ke komite sekolah serta sesuai dengan
PDM Kota Yogyakarta.
Di ketiga SMA ini adanya pengawasan atau
pemantauan mengenai penggunaan dana sekolah bertaraf internasional melalui monev dari
direktorat dan inspektorat Kementerian Pendidikan Nasional. Saran ke depan untuk SMA 8
Yogyakarta memberikan saran sekolah diberikan kewenangan untuk menentukan syarat penerimaan seleksi siswa. SMA Muhamadiyah 2
Yogyakarta yaitu berupa dukungan input yang
baik kondusif akan menghasilkan out yang lebih baik.
Sedangkan sumber dana yang ada untuk

pelaksanaan program Rintisan SMA Negeri 1
Makassar sebagai sekolah Bertaraf Internasional
berasal dari:

Tabel 1. Sumber Dana
Sumber Dana 2009/2010
2010/2011
APBN (Pusat) 500,000,000
200,000,000
A P B D 220,000,000
(Propinsi)
APBD(Kab./ 123,927,000
Kota)
Komite Seko- 2,866,700,000
lah
Sumber Lain
Total
3,710,627,000 200,000,000
Sumber: SMA 1 Makasar
C. Sintesa
Hasil penelitian tentang jaminan eksplisit hak
atas pendidikan dan hubungannya dengan kondisi
seleksi calon siswa, pelaksanaan proses belajar
mengajar, dan pembiayaan SMA RSBI menunjukan data sebagai berikut:
1. Seleksi Calon siswa
Dalam peneriman siswa baru, proses seleksi
diawali dengan seleksi administrasi, achievement test, tes kemampuan bahasa Inggris, tes
psikologi dan tes wawancara. Proses seleksi
siswa seperti dipaparkan di atas, sesuai dengan
peraturan seleksi siswa untuk sekolah dalam kategori rintisan sekolah berstandar internasional.
Jika kita analisis, mengapa hal ini dilakukan?
Yaitu bahwa agar setiap siswa RSBI memiliki
data administrasi yang lengkap dan valid. Selain
itu, agar siswa RABI memiliki sikap yang tepat
dalam belajar dan dalam kehidupan sehari-hari,
memiliki kemampuan dalam berbahasa Inggris
dan terampil berbahasa Inggris sebagai alat untuk mengembangkan diri di dunia internasional.
Proses pengolahan data dilakukan secara sen-
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tral, dan bersifat otomatis melalui penggunaan komputer. Adapun pengumuman hasil
tes didistribusikan melalui internet. Jika dikaji
lebih jauh, berbagai alat teknologi mutakhir
termasuk alat-alat laboratorium di lingkungan
RSBI diperlukan sebagai alat pendukung Cara
ini merupakan upaya untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap
warga Negara untuk mendapatkan la-yanan
pendaftaran dengan cepat, transparan dan bertanggungjawab secara penuh.
Sesuai dengan otonomi daerah, maka
peme-rintah daerah ikut menentukan jumlah
daya tampung siswa RSBI, meskipun adakalanya tidak semua terwujud sesuai harapan
pemerintah, karena ada kalanya beberapa
siswa mengundurkan diri. Pada sisi lain, Pemda juga memperhatikan siswa yang berprestasi khususnya di bidang olah raga. Oleh karena
itu pemerintah daerah berusaha membantu
memberikan penambahan nilai pada jumlah
nilai UASBN yang diperhitungkan dalam
penentuan peringkat seleksi PPDB.
Hal di atas merupakan salah satu prinsip
HAM yang menyangkut indivisibility (tidak
bisa dibagi), baik hak sipil dan politik, sosial, budaya dan ekonomi semuanya inheren,
menyatu sebagai bagian dari harkat-martabat
umat manusia yang tidak bisa terpisahkan.
Kesempatan untuk sekolah kejenjang lanjutan
merupakan pemenuhan hak sipil setiap warga
negara. Pengabaian pada satu hak akan berdampak pada pengabaian hak-hak lainnya.
Beberapa kondisi di atas, menunjukan bahwa proses seleksi siswa sudah merepresentasikan tersedianya pendidikan bagi setiap siswa.
Sekolah sudah mengupayakan setiap calon
siswa mempunyai hak sama untuk mendapatkan layanan pendidikan yang setara antara
calon siswa satu dengan calon siswa lainnya
Calon siswa dapat dengan mudah mengakses
informasi dan mendaftar ke sekolah dengan

memenuhi kriteria tertentu. Perhatian terhadap
calon siswa dilakukan dengan membuat lingkungan yang kondusif dan interaksi yang cukup
akrab. Pemda juga berkontribusi untuk memperhatikan calon siswa yang berprestasi di bidang
olah raga, dengan cara menerima calon siswa di
SMA RSBI melalui bantuan penilaian di UAS
BN. Proses rekrutmen dilakukan dengan mengacu atau beradaptasi terhadap pedoman rekrutmen calon siswa RSBI.
Berbagai pencapaian di atas muncul, karena
upaya yang sungguh-sungguh dari penyelenggara pendidikan, khususnya pada sample penelitian, seperti di SMAN 3 Yogyakarta, SMAN 8
Yogyakarta dan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta.
2. Pelaksanaan proses Belajar Mengajar
Sebagai pemenuhan atas prinsip pembelajaran,
maka di SMA RSBI proses pembelajarannya dilakukan secara bilingual (bahasa Indonesia dan
bahasa Inggris), meskipun adakalanya masih belum sempurna. Hal ini disebabkan oleh faktor
kemampuan penguasaan bahasa Inggris para guru
maupun siswa yang relatif masih rendah. Misalnya, modul matematika masih belum diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris karena menghindari
adanya salah tafsir atau beda makna. Pembelajaran dilakukan dengan metode teori dan praktek
langsung, sehingga terjadi interaksi yang intensif antara guru dengan para siswa. Hal ini sangat penting, sebagaimana dikatakan oleh seorang
tokoh pendidikan yakni Achmad Sanusi, bahwa
“dalam pembelajaran hendaknya selalu diupayakan agar tercipta transactional dialogic yang optimal antara guru dengan para siswa”. Interaksi
yang intensif ini didukung pula oleh teknologi informasi komputer, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih kondusif. Teknologi komputer
diperlukan karena pembelajaran di SMA RSBI
menuntut dokumen yang lengkap dan valid dan
hal ini dapat terlaksana apabila ada alat pendu-
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kung yang tepat.
Salah satu tujuan utama pendidikan nasional
adalah membangun budi pekerti atau akhlak
yang mulia. Upaya untuk mencapai akhlak
yang mulia dan kepribadian yang luhur ini,
dikembangkan di dalam proses pembelajaran,
baik secara teori maupun secara praktik. Selain itu diberikan contoh-contoh teladan dari
seluruh pihak yang berlangsung di lingkungan
pendidikan sekolah, bahkan juga seyogyanya
di luar lingkungan pendidikan. Hal ini dipandang penting oleh pihak sekolah, mengingat
budi pekerti luhur ini tidak cukup dibangun
hanya melalui nasehat para guru, melainkan juga contoh nyata yang ditampilkan guru
dalam keseharian mereka, baik dalam interaksi dengan siswa di sekolah maupun di luar
sekolah. Kompetensi dapat dicapai oleh para
siswa karena tersedianya berbagai fasilitas
pendidikan, seperti modul, OHP, buku pelajaran, dan Televisi, Vidio, yang berbasis LCD
dan ICT.
Berbagai paparan di atas, merepresentasikan bahwa proses pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk merasakan nilai—nilai
universal HAM berlaku dalam interaksinya
dengan guru dan warga sekolah lainnya. Belajar melalui teori dan praktek juga menjadikan
siswa merasakan keajaiban “learning by doing” bahwa belajar sambil bekerja manfaatnya
sangat banyak, karena memacu motivasi para
siswa untuk terus meningkatkan kemampuan
diri melalui belajar. Proses pendidikan pun selayaknya dikelola guru-guru profesional yang
terus berusaha meningkatkan kemampuan diri
secara berkelanjutan (quality improvement)
sehingga pada akhirnya mampu mencapai hasil belajar siswa yang berkualitas internasional
atau mencapai pengakuan internasional dalam
standar pendidikan berstandar internasional.
Melalui kondisi seperti dipaparkan di atas, pihak sekolah dipandang siswa sebagai lembaga

yang berkontribusi dan bertanggung jawab penuh
pada pencapaian mutu pendidikan. Hal ini sesuai dengan tugas utama SBI yang mengacu pada
standar salah satu Negara anggota EOCD.
Apabila ditelusuri lebih jauh , maka dapat
diketahui bahwa SMA RSBI di Indonesia, telah
mentaati sistem yang berlaku dalam norma-norma dan konsep SBI. Pengelola SMA RSBI telah
bertanggung jawab secara optimal untuk mentaati
instrumen HAM atau norma hukum untuk mengangkat derajat dan martabat manusia melalui
pendidikan yang berstandar internasional, yakni
salah satu anggota OECD.
Proses belajar mengajar merupakan partisipasi
dan kontribusi (participation and contribution)
bagi setiap orang dan seluruh masyarakat. Oleh
karena karena siswa maupun guru berhak untuk
turut berperan aktif sebebas dan berarti dalam
partisipasi dan berkontribusi untuk menikmati
kehidupan pembangunan, baik sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya melalui proses belajar
mengajar di sekolah dengan baik dan benar serta
berkualitas.
Pasal 13 ayat Kovenan Hal Ekosob yang mengatakan bahwa “…pendidikan harus diarahkan
pada perkembangan kepribadian manusia sutuhnya dan kesadaran atas harkat dan martabatnya
serta harus memperkuat penghormatan atas hak
asasi manusia dan kebebasan yang mendasar…”
3. Pembiayaan
Pendidikan yang berkualitas membutuhkan
dana yang memadai. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dana pengelolaan SMA RSBI berasal
dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan
terutama atau paling banyak berasal dari Komite
Sekolah. Dana pendidikan yang lain berasal dari
pihak swasta, yaitu bank, alumni, sumbangan
pembangunan pendidikan dan sumbangan pembangunan gedung dan berbagai sumbangan yang
tidak mengikat. Ada pula kebijakan untuk membantu siswa kurang mampu, yakni melalui ban-
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tuan hukum dana block grant dan JPD. Hal ini
bisa terjadi karena pencapaian mutu pendidikan yang baik, pasti menuntut dana yang tidak
sedikit, baik untuk fasilitas pendidikan, maupun untuk peningkatan kualitas guru dan dana
manajemen operasional sekolah yang berkaitan
dengan berbagai sumber daya yang harus disiapkan dan dimanfaatkan. Mekanisme pembiayaan pendidikan di SMA RSBI sebagaimana
disebutkan di atas secara umum telah sesuai
dengan peraturan tentang sistem dana RSBI
yaitu PP No.48/2008 Tentang Pendanaan Pendidikan. Berkaitan dengan HAM, memperoleh
pendidikan bermutu merupakan bagian dari
harkat dan martabat manusia yang tidak dapat
dipisahkan. Semua orang memiliki hak yang
sama, dan sederajat untuk mendapatkan pendidikan, termasuk untuk anak-anak yang berasal
dari keluarga kurang mampu.
Pendidikan bagi anak-anak kurang mampu
adalah hak yang inheren yang merepresentasikan haknya terhadap pendidikan yang berkualitas, siswa-siswa miskin di SMA RSBI, dipandang memiliki status dan hak yang sama dan
tidak dapat digolong-golongkan berdasarkan
tingkatan hierarkis dalam kaitannya dengan
hak berpendidikan.
Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia equality and non-discrimination (kesetaraan dan non-diskriminasi). Setiap individu
sederajat sebagai umat manusia dan memiliki kebaikan yang inheren dalam harkat-martabatnya masing-masing. Setiap siswa berhak
sepenuhnya atas hak-haknya tanpa ada pembedaan dengan alasan apapun, seperti yang didasarkan atas perbedaan ras, warna kulit, jenis
kelamin, etnis, usia, bahasa, agama, pandangan
lainnya, kewargane-garaan dan latar belakang
sosial, cacat dan kekurangan tingkat kesejahteraan, kelahiran atau status sosial lainnya. Kesemuanya yang disebutkan bertitik tolak pada
kemampuan, minat dan bakat siswa tersebut.

Demikian juga upaya mencapai mutu pendidikan berkualitas, memerlukan dukungan dana
yang cukup memadai. Pengelola SMA RSBI telah
melakukan berbagai upaya sesuai PP 48/2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.Para siswa termasuk
siswa kurang mampu di SMA RSBI secara umum
telah mendapat dukungan dana yang cukup meski
belum sepenuhnya optimal , sehubungan dengan
terbatasnya dana yang dapat dikumpulkan oleh beberapa SMA RSBI.
PENUTUP
Kesimpulan
1. Buku Pedoman Pengembangan Sekolah Bertaraf
Internasional yang mendukung terlaksananya pemenuhan prinsip hak asasi manusia membutuhkan
penyempurnaan berkaitan dengan penggunaan
kriteria dan pengertian sekolah bertaraf internasional yang kurang rinci dalam penjelasannya. Hal
ini memberikan kendala bagi pihak pendidik untuk mengajukan sekolah-nya sebagai SBI. Dalam
pengembangannya SBI harus memperhatikan rekruitmen dan penempatan guru. Hal ini terkait dengan kemampuan mengajar dan mutu pendidikan
yang akan diperoleh oleh siswa. Sekolah bertaraf
Internasional dalam pengembangannya harus memenuhi standar bertaraf internasional sesuai dengan indikator standar efektifitas kinerja minimal
RSBI yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009.
2. Buku Pedoman Kurikulum Sekolah Bertaraf Internasional yang mendukung terlaksananya pemenuhan prinsip hak asasi manusia membutuhkan penyempurnaan karena belum menggambarkan struktur
kurikulum sekolah bertaraf internasional, aspek
implementasi dari kurikulum bertaraf internasional, isi dan standar kompetensi kelulusan yang harus
dicapai merujuk pada Permendiknas No.78 Tahun
2009.
3. Buku Pedoman Ketenagaan Sekolah Bertaraf Internasional yang mendukung terlaksananya pemenuhan
prinsip hak asasi manusia membutuhkan penyem-
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purnaan karena belum menjelaskan pola rekruitmen atau seleksi guru RSBI yang lebih rinci.
Dalam hal sumberdaya manusia perlu dijelaskan bahwa penempatan guru harus disesuaikan
dengan kebutuhan sekolah. Adanya ketentuan
kualifikasi guru minimal 30 % berpendidikan S2
dan S3 serta relevan dengan bidang mata pelajaran sulit dite-rapkan karena minat guru akan
cenderung untuk menjadi kepala sekolah. Dalam
penempatan sumber daya manusia dalam hal ini
guru SBI harus memiliki kemampuan berbahasa
inggris yang mendukung dalam proses belajar
dan mengajar.
4. Proses seleksi siswa Sekolah Bertaraf Internasional yang mendukung terlaksananya pemenuhan
prinsip hak asasi manusia dilakukan secara terbuka kepada masyarakat umum sesuai dengan
ketentuan dalam Keputusan Dinas Pendidikan
de-ngan persyaratan yang harus dipenuhi. Proses
pedoman penerimaan peserta didik baru mulai
dari entri pendaftaran menggunakan sistem basis data terpusat, proses seleksi (rangking) secara otomatis dengan sistem komputer sampai
dengan pengumuman seleksi. Hal ini memberikan kesempatan kepada setiap warga negara agar
memperoleh layanan pendaftaran secara cepat,
transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam peneriman siswa baru, proses seleksi diawali dengan seleksi administrasi, achievement
test, tes kemampuan bahasa Inggris, tes psikologi
dan tes wawancara. Sesuai dengan otonomi daerah, maka pemerintah daerah ikut menentukan
jumlah daya tampung siswa RSBI, meskipun
adakalanya tidak semua terwujud sesuai harapan
pemerintah, karena ada kalanya beberapa siswa
mengundurkan diri. Hal di atas merupakan salah
satu prinsip HAM yang menyangkut indivisibility (tidak bisa dibagi), baik hak sipil dan politik,
sosial, budaya dan ekonomi semuanya inheren,
menyatu sebagai bagian dari harkat-martabat
umat manusia yang tidak bisa terpisahkan. Kesempatan untuk sekolah kejenjang lanjutan meru-

pakan pemenuhan hak sipil setiap warga negara.
Pengabaian pada satu hak akan berdampak pada
pengabaian hak-hak lainnya.
5. Proses Pembiayaan
Pendidikan yang berkualitas membutuhkan dana yang
memadai. Dalam pengelolaan SMA RSBI dana berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan
terutama atau paling banyak berasal dari Komite
Sekolah. Dana pendidikan yang lain berasal dari
pihak swasta, yaitu bank, alumni, Sumbangan Pembangunan Pendidikan dan sumbangan pembangunan gedung dan berbagai sumbangan yang tidak
mengikat. Ada pula kebijakan untuk membantu
siswa kurang mampu, yakni melalui bantuan hukum dana block grant dan JPD. Hal ini merupakan
upaya untuk memenuhi hak pendidikan bagi anak
kurang mampu sebagai perwujudan prinsip equality and non-discrimination (kesetaraan dan non-diskriminasi). Setiap individu sederajat sebagai umat
manusia dan memiliki kebaikan yang inheren dalam
harkat-martabatnya masing-masing. Setiap siswa
berhak sepenuhnya atas hak-haknya tanpa ada
pembedaan dengan alasan apapun, seperti yang didasarkan atas perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, usia, bahasa, agama, pandangan lainnya,
kewargane-garaan dan latar belakang sosial, cacat
dan kekurangan tingkat kesejahteraan, kelahiran
atau status sosial lainnya.
6. Proses Belajar dan Mengajar
Sebagai pemenuhan atas prinsip pembelajaran,
maka di SMA RSBI proses pembelajarannya dilakukan secara bilingual (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Proses belajar dan mengajar diupayakan meggunakan bahasa inggris. Namun beberapa
materi pelajaran belum bahasa inggris. Pembelajaran dilakukan dengan metode teori dan praktek
langsung, sehingga terjadi interaksi yang intensif
antara guru dengan para siswa. Belajar melalui
teori dan praktek juga menjadikan siswa merasakan
keajaiban “learning by doing” bahwa belajar sambil
bekerja manfaatnya sangat banyak, karena memacu
motivasi para siswa untuk terus meningkatkan ke-
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mampuan diri melalui belajar. Proses pendidikan
pun selayaknya dikelola guru-guru professional
yang terus berusaha meningkatkan kemampuan
diri secara berkelanjutan (quality improvement)
sehingga pada akhirnya mampu mencapai hasil
belajar siswa yang berkualitas internasional atau
mencapai pengakuan internasional dalam standar pendidikan berstandar internasional.
Saran
1. Buku Pedoman Pengembangan perlu dilengkapi
dengan penjelasan yang lebih rinci terhadap kriteria dan pengertian sekolah bertaraf internasional agar lebih jelas untuk dipahami oleh pendidik dalam meningkatkan kualitas sekolahnya
menjadi SBI. Hal ini akan mempermudah sekolah untuk melihat dan membandingkan standar sekolah yang dimilikinya dan upaya untuk
meningkatkannya menjadi SBI, sehingga tidak
muncul perlakuan yang diskriminatif terhadap
suatu sekolah.
2. Buku Pedoman Kurikulum Sekolah Bertaraf Internasional diharapkan dapat memberikan gambaran struktur kurikulum sekolah bertaraf internasional, aspek implementasi dari kurikulum
bertaraf internasional, isi dan standar kompetensi kelulusan yang harus dicapai merujuk pada
Permendiknas No.78 Tahun 2009.
3. Buku Pedoman Ketenagaan Sekolah Bertaraf Internasional diharapkan dapat menjelaskan pola
rekruitmen atau seleksi guru RSBI yang lebih
rinci sehingga dapat diperoleh guru dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan sekolah. Untuk meningkatkan kemampuan guru SBI dalam
proses belajar dan mengajar dan kemampuan
bahasa inggris perlu ditingkatkan kesempatan
untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi
dan juga pelatihan bahasa inggris yang mendukung kemampuan guru dalam proses belajar dan
mengajar. Untuk meningkatkan kreativitas dan
pengetahuan guru kegiatan kunjungan atau studi
ban-ding ke sekolah percontohan baik di dalam

maupun di luar negeri merupakan hal yang penting
dan mendukung peningkatan wawasan ketenagaan
SBI.
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Abstract
Evaluation of the effectiveness of the forum court, Justice and Human Rights, Prosecution, and Police (Dilkumjakpol) within the framework of the Integrated Criminal Justice System aims to determine how the effectiveness of the framework Dilkumjakpol forum Integrated Criminal Justice System and to determine the factors that led to the difficulty of law enforcement in Indonesia in the framework realize the Integrated Criminal
Justice System. While the benefits of this evaluation are expected as an ingredient in making recommendations
relating to policy formulation Dilkumjakpol forum as well as reading materials to enrich the science and literature. The method used is a qualitative approach. While data collection techniques used in this evaluation,
which consists of in-depth interviews (in-depth interviews), questionnaires and document study as secondary
data. Based on the evaluation results, it can be concluded that, (1) Dilkumjakpol forum yet effective, although
there are variations among the five provinces., DIY considered more effective than other provinces in terms
of coordination. (2) there are three factors that make it difficult for law enforcement in Indonesia in realizing
the framework of the Integrated Criminal Justice System, namely management factors, institutional factors
and factors with a variety of substances among the five provinces. Variations in question are contained in the
terms of the management regarding the new budget budgeted in 2012, limited human resources, ego sectoral
leadership and commitment of each agency. The same variation also occurs in the institutional factors and
factors of substance.
Keywords: Effectiveness, Dilkumjakpol Forum, Law Enforcement.
Abstrak
Evaluasi efektivitas forum Pengadilan, Hukum dan HAM, Kejaksaan, dan Kepolisian (Dilkumjakpol) dalam
kerangka Integrated Criminal Justice System bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas forum Dilkumjakpol dalam kerangka Integrated Criminal Justice System dan untuk mengetahui faktor-faktor yang
menyebabkan sulitnya penegakan hukum di Indonesia dalam kerangka mewujudkan Integrated Criminal
Justice System. Sedangkan manfaat dari evaluasi ini diharapkan sebagai bahan rekomendasi dalam membuat
rumusan kebijakan yang berkaitan dengan forum Dilkumjakpol serta sebagai bahan bacaan guna memperkaya
khasanah keilmuan dan kepustakaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik
pengumpulan data yang digunakan pada evaluasi ini yaitu terdiri dari wawancara mendalam (in-depth interview), pengisian kuesioner dan studi dokumen sebagai data sekunder. Berdasarkan hasil evaluasi maka dapat
disimpulkan bahwa, (1) forum Dilkumjakpol belum efektif, meskipun terdapat variasi diantara lima provinsi.,
(2) terdapat tiga faktor yang menyulitkan penegakan hukum di Indonesia dalam kerangka mewujudkan Integrated Criminal Justice System, yaitu; faktor manajemen, faktor kelembagaan dan faktor substansi dengan berbagai variasi diantara kelima provinsi tersebut. Variasi yang dimaksud antara lain terdapat dalam hal
manajemen yakni menyangkut anggarannya yang baru dianggarkan tahun 2012, sumber daya manusia yang
terbatas, ego sektoral dan komitmen pimpinan masing-masing instansi. Variasi yang sama juga terjadi pada
faktor kelembagaan dan faktor substansi.
Kata kunci : Efektivitas, Forum Dilkumjakpol, Penegakan Hukum.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Penegakan hukum merupakan suatu
kewajiban yang harus diadakan dalam negara hukum
yang berdasarkan Pancasila. Kewajiban tersebut
dibebankan pada petugas yang telah ditunjuk dan
diangkat oleh pemerintah. Cita-cita reformasi
untuk menempatkan hukum di tempat tertinggi
(supremacy of law) dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara hingga kini masih terkendala.
Demikianlah pernyataan yang dapat diungkapkan
untuk mendeskripsikan fakta hukum saat ini di
Indonesia.
Bentuk-bentuk praktik penyimpangan
dalam proses penegakan hukum antara lain
berupa mafia peradilan, proses peradilan yang
diskriminatif, jual beli putusan hakim, atau kolusi
Polisi, Hakim, Advokat dan Jaksa dalam proses
peradilan merupakan fakta dalam penegakan hukum
di Indonesia. Penegakan hukum yang “kumuh”
tersebut dideskripsikan oleh seorang filosof besar
Yunani Plato (427-347 S.M) bahwa hukum bagaikan
jaring laba-laba yang hanya mampu menjerat yang
lemah, tetapi akan robek jika menjerat yang kaya
dan kuat. (laws are spider webs; they hold the weak
and delicate who are caught in their meshes but are
torn in pieces by the rich and powerful).
Implikasi tidak berjalannya penegakan
hukum adalah kerusakan dan kehancuran di bidang
politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Buruknya
penegakan hukum juga menyebabkan rasa hormat
dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum
dari hari ke hari semakin menipis. Akibatnya,
masyarakat mencari keadilan dengan cara mereka
sendiri. Maraknya tindakan main hakim sendiri
(eigenrichting) di masyarakat merupakan salah
satu wujud ketidakpercayaan masyarakat terhadap
hukum.
Konsep keadilan dalam hukum merupakan
keadilan yang dapat mewujudkan ketenteraman,

kebahagiaan dan ketenangan secara wajar bagi
masyarakat. Keadilan dalam hukum dapat dilihat
secara nyata dalam penerapan hukum, antara lain ketika
putusan hukum yang dijatuhkan oleh aparat penegak
hukum telah mampu memberikan ketenteraman,
kebahagian dan ketenangan masyarakat dan mampu
menumbuhkan opini masyarakat bahwa hukum yang
dijatuhkan telah adil dan patut.
Hakim dalam menegakkan hukum melalui
putusannya dituntut untuk adil. Selain itu peraturan
perundang-undangan yang terkait juga harus adil
dan dapat mengubah keadaan di masyarakat dimana
hukum memungkinkan seluruh warga negara pencari
keadilan memperoleh hak yang sama. Hukum tidak
hanya untuk kelompok tertentu yang menguntungkan
penegak hukum semata.
Paradigma aparat penegak hukum yang
selama ini terbangun masih berpaham positivisme yang
semakin lama membentuk sikap arogansi penegak
hukum dengan mengabaikan nilai keadilan dan
kemanusiaan. Masyarakat kecil dalam hal ini biasanya
menjadi korban, antara lain tampak dari perkara
Prita Mulyasari, Mbah Minah, dan Kadana. Semua
orang seharusnya tunduk dan taat pada hukum tanpa
diskriminasi. Namun demikian, harus pula disertai
dengan berbagai pertimbangan untuk memperoleh
keadilan bagi masyarakat. Hukum merupakan alat dan
bukan tujuan, sehingga dalam praktiknya, setiap pelaku
hukum tidak sekedar merujuk pada rangkaian kalimat
dalam aturan hukum secara kaku, formalistis dan
legalistis, tetapi harus menjaga dan mengedepankan
keadilan masyarakat.
Dalam rangka mengurai permasalahan
penegakan hukum yang kompleks di Indonesia
diperlukan peran dari pihak yang berwenang untuk
mengambil kebijakan (policy) yang menuntut adanya
konsep penanganan yang bersifat komprehensif,
mendasar dan tersistematisasi, sehingga penanganan
masalah tersebut tidak bersifat parsial dan tambal sulam,
meskipun berbagai upaya konvensional reformasi
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birokrasi secara konsisten telah diupayakan
pelaksanaannya. Semuanya itu tidak memadai
tanpa political will dan political action dari para
pemegang kekuasaan.
Hukum dapat ditegakkan bukan sematamata karena adanya manusia sebagai penegak
hukum. Oleh karenanya dibentuklah forum
koordinasi dan konsultasi aparat penegak hukum
oleh Presiden di Istana Negara dengan istilah “Forum
Mahkumjakpol“ yang merupakan forum koordinasi
antara Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan
HAM, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI. Tujuan
dibentuknya forum ini adalah untuk menyusun
langkah-langkah penyelesaian bersama dalam
rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi yang terkait dengan Tata Peradilan Pidana
Terpadu (Integrated Criminal Justice System) dan
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP). Untuk itu, diperlukan evaluasi
efektivitas forum Pengadilan, Hukum dan HAM,
Kejaksaan, dan Kepolisian (Dilkumjakpol) dalam
kerangka Integrated Criminal Justice System.
Tujuan
Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana efektivitas forum Pengadilan, Hukum dan
HAM, Kejaksaan, dan Kepolisian (Dilkumjakpol)
dalam kerangka Integrated Criminal Justice System
dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan
sulitnya penegakan hukum di Indonesia dalam
kerangka mewujudkan Integrated Criminal Justice
System.
.
Tinjauan Pustaka
1.Teori Efektivitas
Pengertian efektivitas secara umum menunjukan
sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan
yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut
sesuai dengan pengertian efektivitas menurut
Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa :
	

www.unisosdem.org

“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan
seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu)
telah tercapai. Dimana makin besar presentase target
yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.
Sedangkan pengertian efektivitas menurut
Schemerhon John R. Jr. (1986:35) adalah sebagai
berikut :
“ Efektivitas adalah pencapaian target output yang
diukur dengan cara membandingkan output anggaran
atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau
sesungguhnya (OS), jika (OA) > (OS) disebut efektif
”.
Adapun pengertian efektivitas menurut Prasetyo
Budi Saksono (1984) adalah :
“ Efektivitas adalah seberapa besar tingkat
kelekatan output yang dicapai dengan output yang
diharapkan dari sejumlah input “.
Dari pengertian-pengertian efektivitas tersebut
dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu
ukuran yang menyatakan seberapa jauh target
(kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai
oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah
ditentukan terlebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut
maka untuk mencari tingkat efektifitas dapat
digunakan rumus sebagai berikut : Efektivitas =
Ouput Aktual/Output Target >=1
Jika output aktual berbanding output yang
ditargetkan lebih besar atau sama dengan 1 (satu),
maka akan tercapai efektivitas. Jika output aktual
berbanding output yang ditargetkan kurang daripada
1 (satu), maka efektivitas tidak tercapai.
Menurut Brown dan Coulter (1983:50) ada dua
pendekatan berbeda yang umum digunakan dalam
menganalisis dan mengukur kinerja organisasi
publik. Pendekatan pertama adalah mengukur
kinerja dengan menggunakan data dan informasi
yang berasal dari dalam organisasi pemerintah yang
diukur tersebut. Seringkali dihubungkan dengan
model produksi seperti pada Gambar 1, pendekatan
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pertama ini dikenal sebagai pengukuran objektif
dengan dua indikator utama yaitu efisiensi dan
efektivitas (Carter dkk. 1992:35; Downs dan
Larkey 1986:5; Brown dan Coulter 1983:50).

Gambar 1
(Sumber: Boyle, R., 1989. Managing Public Sector
Performance: a comparative study of performance
monitoring systems in the public and private sector, Institute
of Public Administration, Dublin:17.)

Pendekatan kedua mengukur efektivitas
organisasi, menurut Cameron (1981b:4), disebut
System-Resource Model yaitu suatu organisasi
dapat dikatakan efektif apabila organisasi
tersebut mampu memperoleh semua sumber daya
yang dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan
organisasi tersebut. Semakin banyak sumber
daya yang dapat dikumpulkan oleh sebuah
organisasi dari lingkungannya maka semakin
efektiflah organisasi tersebut. Dengan kata lain,
kalau pendekatan Goal Model menekankan pada
output maka pendekatan System-Resource Model
mengutamakan pada input.
2. Teori Sistem Peradilan Pidana Terpadu
(Integrated Criminal Justice System)
Sebagai suatu sistem, terdapat karakteristik
yang harus melekat. Pertama, adanya suatu
sistem adalah untuk mencapai tujuan tertentu.
Setiap sistem selalu bertujuan, karena tujuan
merupakan faktor utama yang membentuk
dan mengikat semua komponen yang berbeda
menjadi satu kesatuan. Tujuan ICJS dirumuskan

secara berbeda-beda di beberapa negara. Di
Amerika Serikat, President’s Commission on Law
Enforcement and Administration of Justice pada
tahun 1969 merumuskan tujuan pembentukan
criminal justice system adalah untuk “enforce the
standarts of conduct necessary to protect individuals
and the community”. Di Inggris, dirumuskan untuk
“reduce crime by bringing more offences to justice
and to raise public confident that the system is fair
and will deliver for the law-abiding citizen.” Di
Kanada tujuan ICJS adalah “to balances the goals of
crime control and prevention, and justice. Sedangkan
di Swedia tujuan ICJS adalah untuk “reduce crime
and increase the security of people.
Selain rumusan-rumusan tersebut, tujuan ICJS
tentu harus terkait dengan tujuan hukum pidana
dan pemidaan. Oleh karena itu dapat dirumuskan
secara umum bahwa tujuan dari ICJS adalah
untuk menegakkan keadilan dalam tatanan
kehidupan bermasyarakat serta melindungi setiap
individu, dengan cara melakukan penanganan dan
pencegahan tindak pidana. Oleh karena itu, dalam
penanganan tindak pidana tidak semata-mata untuk
mengungkap tindak pidana dan menemukan pelaku
serta menjatuhkan hukuman, melainkan ada tujuan
yang lebih besar, termasuk mencegah terjadinya
tindak pidana lain, merehabilitasi hak korban, serta
memasyarakatkan pelaku.
Kedua, di dalam ICJS sebagai suatu sistem
terdapat subsistem-subsistem yang saling terkait.
Subsistem itu dapat dilihat dari sisi fungsi dan tahapan
maupun dari sisi kelembagaan. Dari sisi fungsi dan
tahapan ICJS sangat panjang, mulai dari pelaporan
dan penyelidikan hingga pemasyarakatan, bahkan
pemberian grasi. Fungsi dan tahapan itu dijalankan
oleh berbagai lembaga yang berbeda-beda. Oleh
karena itu menurut Pillai, ICJS dapat digambarkan
sebagai “unity in diversity”.
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Menurut Lawrence Meir Friedman di
dalam suatu sistem hukum terdapat tiga unsur
(three elements of legal system) yaitu, struktur
(structure), substansi (subtance) dan kultur
hukum (legal culture). Dalam konteks Indonesia,
reformasi terhadap ketiga unsur sistem hukum
yang dikemukakan oleh Friedman tersebut sangat
mutlak untuk dilakukan.
Metodologi
Evaluasi dilakukan dengan pendekatan
kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data
yang digunakan pada evaluasi ini yaitu terdiri
dari wawancara mendalam (in-depth interview),
pengisian kuesioner, serta studi dokumen sebagai
data sekunder. Evaluasi dilakukan tahun 2012 di
lima provinsi yaitu : Sumatera Utara, Nusa Tenggara
Barat, Kalimantan Selatan, Daerah Istimewa
Yogyakarta dan Jawa Barat.
Analisa
1. Efektivitas Forum Dilkumjakpol dalam
Kerangka Integrated Criminal Justice System
Efektivitas forum Pengadilan, Hukum
dan HAM, Kejaksaan, dan Kepolisian
(Dilkumjakpol) dalam kerangka Integrated
Criminal Justice System disajikan berikut ini
berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner
yang ditujukan kepada aparatur penegak hukum
dan masyarakat yang tersebar di lima provinsi,
yaitu Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat,
Kalimantan Selatan, Sumatera Utara dan Daerah
Istimewa Yogyakarta.
Target/tujuan dari dibentuknya forum
Dilkumjakpol belum tercapai. Hal ini diperkuat
dari pandangan aparatur yang berpendapat
bahwa target/tujuan dari dibentuknya forum
Dilkumjakpol belum tercapai di lima provinsi
dengan rata-rata diatas 85% responden yang
menjawab “Tidak”. Rincian lebih lanjut untuk
masing-masing provinsi dapat dilihat dalam
Gambar 1 (Jawa Barat 100%, NTB 100%,

Kalimantan Selatan 100%, Sumatera Utara 85,71%,
DIY 100%).

Gambar 2
Tercapainya Target/Tujuan Dibentuknya
Forum DILKUMJAKPOL Berdasarkan
Pandangan Aparat Penegak Hukum
Sumber: Litbang HAM, 2012, diolah

Gambar 3
Mekanisme Kerja Forum DILKUMJAKPOL
Berdasarkan
Pandangan Aparat Penegak Hukum
Sumber: Litbang HAM, 2012, diolah

Mekanisme kerja dari forum Dilkumjakpol
selama ini sangat bervariatif tergantung dari
hubungan baik yang terjalin pada keempat institusi
penegak hukum. Belum adanya mekanisme kerja
yang jelas, sehingga masih banyak ditemukan
kekurangan-kekurangan pada proses peradilan
pidana. Hal ini diperkuat dari pandangan aparatur
yang berpendapat bahwa belum terdapat mekanisme
kerja dari forum Dilkumjakpol dengan rata – rata
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diatas 50% responden yang menjawab “Tidak”.
Rincian lebih lanjut untuk masing-masing
provinsi dapat dilihat dalam Gambar 2 (Jawa
Barat 85,71%, NTB 50%, Kalimantan Selatan
66,67%, Sumatera Utara 71,43%, DIY 75%).

Gambar 4

Pandangan Masyarakat Terhadap Penegakan
Hukum Sebagai Yang Telah Efektif
Sumber: Litbang HAM, 2012, diolah

Gambar 4 di atas menunjukkan bahwa
penegakan
hukum
menurut
pandangan
masyarakat selama ini di Indonesia belum
diimplementasikan dengan efektif. Hal itu
tampak dari persentase sebesar 52% responden
menjawab tidak setuju, 28% responden menjawab
sangat tidak setuju; yang setuju hanya sebesar
4% responden. Jawaban masyarakat tersebut
akibat dari berlarut-larutnya proses hukum di
ranah kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang
merupakan masalah klasik di seluruh lokasi
penelitian.
2. Faktor-Faktor Sulitnya Penegakan Hukum
di Indonesia Dalam Kerangka Mewujudkan
Integrated Criminal Justice System
Faktor-faktor yang dimaksud, ditemukan
dengan menggunakan metode kualitatif
(wawancara) terhadap beragam informan yang
hasilnya disajikan berikut.
Faktor-faktor sulitnya penegakan hukum
di Indonesia dalam kerangka Integrated Criminal

Justice System di lima provinsi pada pokoknya
meliputi tiga faktor, yaitu : faktor manajemen, faktor
kelembagaan dan faktor substansinya. Berikut ini
diuraikan tiga faktor tersebut.
a. Faktor manajemen :
- Keterbatasan dukungan anggaran, di mana program
Dilkumjakpol baru dianggarkan pada tahun 2012,
yaitu sebesar Rp. 72.200.000,-.
- Forum Dilkumjakpol belum mempunyai program
dan mekanisme kerja yang jelas.
- Forum Dilkumjakpol telah mempunyai Daftar
Inventaris Masalah (DIM) yang telah ditetapkan
oleh keempat Instansi, namun target pemecahan
masalah hingga saat ini belum menghasilkan dan
belum berdampak pada sistem peradilan pidana.
a. Faktor Kelembagaan
- Koordinasi antar lembaga yang lemah antara lain
berupa keterlambatan diterimanya Petikan Putusan
Pengadilan dan berkas perkara dari P16 sampai
dengan P21 yang seringkali bolak-balik (5 sampai
6 kali), sehingga sangat memakan waktu yang
dapat merugikan semua pihak.
- Divisi pemasyarakatan mempunyai kepentingan
dengan adanya forum Dilkumjakpol ini, karena
divisi pemasyarakatan (LP, Rutan, Rubasan dan
Bapas) merupakan muara dari semua sistem
peradilan pidana terpadu. Koordinasi dengan
instansi lain sangat diperlukan terkait dengan
tahanan dan barang sitaan negara. Selama ini
dirasakan belum ada payung hukum yang terkait
dengan barang sitaan Negara yang sudah lama tidak
dieksekusi oleh kejaksaan sehingga memenuhi
tempat yang terbatas dan dapat mengganggu
kegiatan rutin. Begitupun halnya dengan tahanan
yang seringkali instansi kepolisian, kejaksaan dan
pengadilan telat memberikan surat perpanjangan
penahanan maupun surat keputusan pengadilan.
- Polda mempunyai kepentingan dengan adanya
forum Dilkumjakpol ini, karena tugas dan fungsi
penyelidikan dan penyidikan yang terkait dengan
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kejaksaan sangat diperlukan koordinasi
yang baik, agar berkas perkara dapat segera
dilimpahkan ke pengadilan. Koordinasi dengan
pihak Kementerian Hukum dan HAM selama
ini berjalan dengan baik, apabila diperlukan
perpanjangan penahanan pihak kepolisian telah
mengirimkan surat perpanjangan 10 hari sebelum
masa penahanan selesai. Begitupun jika terdapat
tahanan di Rutan atau LP yang sakit, kepolisian
telah memiliki anggaran perawatan bagi tahanan
dan barang sitaan negara mulai tahun 2012 ini.
Kelembagaan Dilkumjakpol perlu dukungan dari
pemerintah pusat, seperti anggaran atau arahan
yang jelas agar di daerah dapat melaksanakan
forum ini dengan baik.
Sistem peradilan yang kurang independen
dan imparsial, besarnya intervensi kekuasaan
terhadap penegakan hukum dan HAM serta
lemahnya perlindungan hukum masyarakat
miskin dan marginal sehingga akses keadilan
bagi masyarakat miskin belum mengalami
perbaikan.

a. Faktor Substansi
- Persepsi dalam penerapan hukum yang berbeda
antar kejaksaan dan pengadilan antara lain :
syarat administrasi putusan pengadilan dalam
rangka eksekusi oleh Jaksa, apakah cukup
sebatas petikan atau harus dengan salinan
putusan.
- KUHP selama ini dirasakan sudah tidak
sesuai dengan perkembangan jaman, sehingga
perlu dilakukan perubahan yang lebih dapat
memberikan rasa keadilan.
- Direktorat Reserse Umum mulai menggunakan
pasal yang sesuai dengan Surat Edaran
Mahkamah Agung yang menyebutkan kerugian
yang diakibatkan oleh tindak pidana di bawah
nilai Rp. 2.500.000,- termasuk dalam tindak
pidana ringan (Tipiring).

PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil evaluasi maka dapat
disimpulkan bahwa,:
1. Efektivitas forum Pengadilan, Hukum dan HAM,
Kejaksaan, dan Kepolisian (Dilkumjakpol) dalam
kerangka Integrated Criminal Justice System
. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada lima
provinsi terpilih, maka forum Dilkumjakpol belum
efektif, meskipun terdapat variasi di antara lima
provinsi tersebut. Perihal belum efektifnya forum
tersebut terbukti dari jawaban masyarakat, di mana
sebesar 52 % menjawab tidak setuju dan 28 %
menjawab sangat tidak setuju terhadap pertanyaan
apakah penegakan hukum sudah berjalan secara
efektif dan adil. Forum Dilkumjakpol belum berjalan
efektif disebabkan oleh kebijakan yang ada belum
didukung oleh strategi dan program yang jelas serta
pemanfaatan sumber daya yang belum maksimal.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya penegakan
hukum di Indonesia dalam kerangka mewujudkan
Integrated Criminal Justice System.
, yaitu; faktor manajemen, faktor kelembagaan dan
faktor substansi dengan berbagai variasi di antara
kelima provinsi tersebut. Variasi yang dimaksud
antara lain terdapat dalam hal manajemen yakni
menyangkut anggarannya yang baru dianggarkan
tahun 2012, sumber daya manusia yang terbatas, ego
sektoral dan komitmen pimpinan masing-masing
instansi. Variasi yang sama juga terjadi pada faktor
kelembagaan seperti : keterlambatan diterimanya
Petikan Putusan Pengadilan, berkas perkara dari
P16 sampai dengan P21 yang seringkali bolakbalik (5 sampai 6 kali), terlambat memberikan
surat perpanjangan penahanan, dan pengambilan
terdakwa di LP/Rutan untuk dihadirkan dalam
persidangan secara tepat waktu.
Faktor substansi juga sangat mempengaruhi
penegakan hukum, antara lain : persepsi dalam
penerapan hukum yang berbeda antara kejaksaan
dan pengadilan terhadap syarat administrasi putusan
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pengadilan (apakah cukup sebatas petikan atau
harus dengan salinan putusan), perbedaan persepsi
dalam hal Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak
Pidana Ringan (Tipiring), dan terdapat perbedaan
kebijakan dalam hal penahanan, menyangkut
kasus-kasus mana saja yang tidak perlu ditahan
dan yang perlu ditahan.
SARAN
Beberapa saran yang dapat disampaikan
antara lain :
Untuk mengefektifkan forum Dilkumjakpol,
disarankan agar forum ini dapat dilanjutkan
keberlangsungannya
dengan
memperhatikan
berbagai hambatan yang dihadapinya dengan terus
melakukan evaluasi secara berkala.
Untuk mengatasi hambatan faktor-faktor
penyebab sulitnya penegakan hukum dalam
kerangka Integrated Criminal Justice System, empat
institusi penegak hukum tersebut perlu memperbaiki
kinerjanya antara lain dalam hal peningkatan
kualitas sumber daya manusia, peningkatan
komitmen pimpinan, peningkatan anggaran serta
menghilangkan ego sektor dari masing-masing
institusi.
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Abstract
The impact of natural disasters directly affect the livelihood of the people in the area after the earthquake.
States should make efforts in accordance with the real situation in the area and emergency conditions after the
earthquake . This includes implementing restoration projects of economic activity, including the opportunities and livelihood are disrupted by natural disasters, should begin immediately. The study used a qualitative
approach. Data collection was conducted in 5 provinces, namely Bengkulu; West Java; West Sumatra; Aceh;
Yogyakarta. Partnership with central government and local government agencies, or other agencies in the
recovery of business activity so that people more easily determine which line of business can be carried out
in accordance with theirsa expertise before the earthquake. Field findings indicate recovery operations for
the poor economic people in the region after the earthquake in the repair of facilities, provision of capital and
the provision of tools that are used for subsistence. Obstacles encountered in each of the provinces affected
by the earthquake have almost the same problem, namely the unclear division of tasks between the Regional
Disaster Management Agency (BPBD), Social Services, Department of Public Works.
Keywords: recovery, poor economic people, pasca disaster(earthquake).
Abstrak
Dampak bencana alam secara langsung mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat di daerah pasca gempa.
Negara seharusnya melakukan upaya-upaya nyata sesuai dengan situasi dan kondisi darurat di daerah pasca
gempa. Hal tersebut termasuk melaksanakan proyek-proyek pemulihan kegiatan ekonomi, termasuk kesempatan-kesempatan dan mata pencaharian yang terganggu oleh bencana alam, harus mulai segera. Penelitian
menggunakan pendekatan kualitatif. Pengambilan data dilakukan pada 5 provinsi, yaitu Bengkulu; Jawa
Barat; Sumatera Barat; Aceh; Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Pusat menjalin kemitraan dengan
pemerintah daerah dan instansi atau lembaga lainnya dalam pemulihan kegiatan usaha tersebut sehingga
masyarakat lebih mudah menentukan bidang usaha yang dapat dilakukan sesuai dengan keahliannya sebelum
terjadinya gempa. Temuan lapangan menunjukkan secara umum bentuk pemulihan kegiatan usaha bagi masyarakat ekonomi lemah di daerah pasca gempa berupa perbaikan fasilitas, pemberian modal dan penyediaan
alat-alat yang digunakan untuk pencarian nafkah. Kendala yang dihadapi di setiap provinsi yang terkena
dampak gempa memiliki permasalahan yang hampir sama, yaitu belum jelasnya pembagian tugas antara
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan sebagainya.
Kata kunci: pemulihan, masyarakat ekonomi lemah, pasca gempa.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Indonesia memiliki bentang geografis yang
rawan bencana alam, terutama dari sabuk vulkanik
di dalam perut bumi, Kenyataan tersebut terbukti
dengan terjadinya beberapa bencana alam gempa
bumi pada beberapa daerah di Indonesia. Dampak
yang timbul dari bencana alam tersebut secara langsung mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat
di daerah pasca gempa.
Negara sebagai organisasi yang bertanggung
jawab dalam pemenuhan kesejahteraan bagi warga
negaranya seharusnya melakukan upaya-upaya
yang nyata dengan memperhatikan situasi dan kondisi darurat yang dihadapi masyarakat di daerah
pasca gempa. Hal tersebut termasuk melaksanakan
proyek-proyek untuk memulihkan kegiatan ekonomi, kesempatan-kesempatan dan mata pencaharian
yang terganggu oleh bencana alam harus dimulai
segera dan selengkap mungkin. Sedapat mungkin
langkah-langkah tersebut harus sudah diambil selama tahap darurat. (IASC C.4.1) (Inter-Agency
Standing Committee Operational Guidelines on
Human Right and Natural Disasters, 2006).
Gempa bumi yang terjadi selama tahun
2006 adalah sebanyak 20 kali dengan jumlah korban 2.227.280 orang. Pada tahun 2007 terjadi gempa besar berkekuatan 7,9 SR, di Provinsi Bengkulu
dengan jumlah korban 53 orang. Secara keseluruhan, gempa bumi yang terjadi selama 2007 adalah
sebanyak 13 kali dengan jumlah korban 205.728
orang. Di Sumatera Utara terjadi gempa bumi pada
Senin, 18 Desember 2006, pukul 4:39:17 WIB.
Menurut BMG, gempa bumi tersebut berkekuatan
5,7 Skala Richter pada kedalaman 53 km, dengan
pusat gempa bumi terletak pada koordinat 0,82° LU
– 99,80° BT atau berjarak 34 km tenggara Kota Penyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi
Sumatera. Gempa bumi tersebut memicu terjadinya
longsor pada tangal 24 Desember 2006 dan menyebabkan tertutupnya jalan yang menghubungkan Kabupaten Pasaman Sumatera Barat dan Ka-

bupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Bencana
gempa bumi mengakibatkan 4 jiwa tewas dan 1.310
rumah rusak. sedangkan bencana susulan berupa longsor mengakibatkan 34 jiwa tewas dan 22 rumah rusak. Di Yogyakarta gempa terjadi pada 27 Mei 2006
pukul 05:53:57, pusat gempa 8.00° LS – 110.31° BT,
sekitar 37,2 km selatan Kota Yogyakarta pada kedalaman sekitar 33 km, dengan kekuatan 5,9 Skala Richter. Kejadian bencana tersebut dirasakan sangat kuat
di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah
bagian selatan dan sekitar. Jumlah korban meninggal
5.773 jiwa, sebagian besar terkena reruntuhan rumah.
Jumlah rusak tidak bisa dihuni sebanyak 129.798 unit.
Selain itu, terdapat pula ribuan unit fasilitas umum
lainnya yang mengalami kerusakan, seperti rumah
ibadah, sekolah, fasilitas kesehatan dan bangunan
pemerintah lainnya. Pasar di beberapa wilayah Bantul,
Klaten, Imogiri dan Sleman mengalami rusak berat/roboh, sehingga mengganggu perekonomian masyarakat setempat. Taksiran kerugian diperkirakan sebesar
Rp. 3 trilyun. Di Jawa Barat terjadi gempa bumi pada
tanggal 17 Juli 2006 di sebelah selatan Pantai Pangandaran. BMG menyatakan gempa bumi terjadi pada pukul 15.19 WIB berkekuatan 6,8 Skala Richter, dengan
pusat gempa tektonik pada koordinat 9,40 Lintang Selatan dan 107, 20 Bujur Timur. Gempa bumi ini menyebabkan terjadinya gelombang tsunami yang menerjang pantai selatan Jawa Barat seperti Cilautereun
(Kabupaten Garut), Cipatujah (Kabupaten Tasikmalaya), Pangandaran (Kabupaten Ciamis), pantai selatan
Cianjur dan Sukabumi. Bahkan, gelombang tsunami
juga menerjang Pantai Cilacap dan Kebumen, Jawa
Tengah, serta pantai selatan Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Bencana tersebut menelan korban meninggal
mencapai 650 jiwa, hilang 33 jiwa dan 520 jiwa lainnya mengalami cidera. Di Sumatera terjadi gempa
pada 12 dan 13 September 2007, dua gempa menyebabkan kerusakan di provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat dan Kepulauan Mentawai. Gempa tersebut
terjadi pada pertemuan antara lempeng Australia dan
Sunda. Daerah yang terkena dampak bencana meliputi
pusat kota Bengkulu dan Padang, rangkaian pedesaan
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yang ada di pinggir pantai di sepanjang jalan raya
utama antara Bengkulu dan Padang, dan juga desadesa di Kepulauan Mentawai. Jumlah korban mencapai 15 orang meninggal dan 38 orang terluka.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan kerugian ekonomi senilai 1,5 triliun rupiah. Kerusakan yang terjadi di daratan Sumatera
sebanyak 24.170 rumah rusak berat, 35.041 rumah
rusak ringan, dan 2.252 fasilitas lain mencakup
sekolah, sarana ibadah, sarana kesehatan, kantor,
kios dan fasilitas umum mengalami kerusakan. Selama tahun 2008 tercatat 10 kali kejadian gempa
yang mengakibatkan dampak bencana. Dampak
terbesar dari bencana gempa bumi, terjadi pada bulan November 2008 yang melanda provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Bencana tersebut menimbulkan korban meninggal sebanyak 6 orang dan
2.311 unit rumah penduduk mengalami kerusakan.
Pada 20 Februari 2008 terjadi gempa bumi tektonik
dengan kekuatan 7,3 Skala Richter, kedalaman 32
km dengan pusat gempa berada di darat, 2.580 LU
– 95,99 0 BT, 42 km Barat Laut Sinabang, Kabupaten Simeuleu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Dampak lain yang ditimbulkan oleh gempa tersebut
adalah kerusakan rumah penduduk sebanyak 3.085
unit, 27 unit sekolah, 89 unit fasilitas peribadatan,
64 unit fasilitas kesehatan, 101 unit kantor dan 14
unit jembatan.
Pemerintah bukan tidak melakukan sesuatu
menghadapi situasi dan kondisi yang terkait dengan
bencana yang dihadapi masyarakat tersebut. Dari
sisi hukum, di tingkat perundang-undangan paling
tidak telah tersedia beberapa rujukan terkait penanganan bencana, antara lain Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
Pada tingkat pelaksanaan dapat ditemukan beberapa aturan yang relevan, antara lain: Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan
dan Penanggulangan Bencana; Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga
Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah
Dalam Penanggulangan Bencana; Peraturan Presiden
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Peraturan Menteri Sosial Nomor
129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/
Kota; Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010
tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Pasca Bencana; Keputusan Direktur
Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 193/
LJS/X/2011 tentang Petunjuk Teknis Kampung Siaga
Bencana. Dari sisi lembaga pelaksana, Kementerian
Sosial memiliki unit yang bertanggung jawab dalam
penanganan bencana alam, yaitu Direktorat Jenderal
Perlindungan Jaminan sosial, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam. Selain itu, terdapat
Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang memiliki struktur organisasi sampai tingkat Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Salah satu bencana alam yang memberikan
dampak kerusakan secara signifikan terhadap infrastruktur maupun kehidupan sosial ekonomi masyarakat adalah bencana gempa bumi. Sebagaimana disampaikan dalam ilustrasi bencana alam gempa bumi
pada bagian awal tulisan, tanpa bermaksud menafikan
kerusakan yang ditimbulkan dari jenis bencana alam
lainnya. Hal ini dimungkinkan untuk mendorong masyarakat korban bencana untuk dapat mandiri seperti
sediakala tanpa bergantung sepenuhnya kepada bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah
satu yang utama adalah pemulihan kegiatan usaha pada
aspek ekonomi, terutama pada kelompok masyarakat
ekonomi lemah. Masyarakat ekonomi lemah menjadi
perhatian khusus dalam kaitannya sebagai masyarakat
korban bencana karena diidentifikasi pada umumnya
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tidak memiliki cukup simpanan atau cadangan bahan makanan maupun uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk mencapai hal tersebut di atas, perlu adanya kebijakan, program dan
kegiatan yang realistis dengan mendasarkan pada
karakteristik situasi dan kondisi pada masyarakat
di daerah pasca gempa. Kesempatan yang diciptakan oleh langkah-langkah ini harus tersedia tanpa
diskriminasi dalam bentuk apa pun baik atas dasar
suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, pandangan politik atau lainnya, latar belakang kebangsaan
atau sosial, kekayaan, kelahiran, umur, kecacatan
atau status lainnya (IASC C.4.2).
Identifikasi Masalah
Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi
berkaitan dengan pemulihan kegiatan usaha bagi
masyarakat ekonomi lemah di daerah pasca gempa, yaitu: (1) Kerusakan pada sarana prasarana dan
infrastruktur pasca gempa memerlukan waktu untuk rehabilitasi agar pulih seperti keadaan sebelum
bencana. (2) Kehilangan mata pencaharian atau
pekerjaan mengakibatkan masyarakat tidak dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya. (3) Masyarakat
korban di daerah pasca gempa menjadi salah satu
kelompok yang rentan karena terjadinya kondisi
dan situasi darurat. (4) Relatif rentan terjadi terutama pada masyarakat ekonomi lemah karena pada
umumnya mereka tidak memiliki cukup simpanan
atau cadangan bahan makanan maupun uang untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.(5) Ketanggapan dari pemerintah dalam memulihkan kegiatan
usaha bagi masyarakat ekonomi lemah di daerah
pasca gempa.
Perumusan Masalah
1. Bagaimanakah bentuk pemulihan kegiatan usaha
bagi masyarakat ekonomi lemah di daerah pasca
gempa?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pemulihan kegiatan usaha bagi masyarakat ekonomi lemah di
daerah pasca gempa?

Tujuan Penelitian
1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk pemulihan kegiatan usaha bagi masyarakat ekonomi lemah di daerah pasca gempa.
2. Memberikan alternatif solusi atas kendala yang dihadapi dalam pemulihan kegiatan usaha bagi masyarakat ekonomi lemah di daerah pasca gempa.
Manfaat Penelitian
1. Tersedianya rekomendasi tentang bentuk-bentuk
pemulihan kegiatan usaha bagi masyarakat ekonomi lemah di daerah pasca gempa.
2. Tersedianya alternatif solusi atas kendala yang dihadapi dalam pemulihan kegiatan usaha bagi masyarakat ekonomi lemah di daerah pasca gempa.
Metode Penelitian
Metode penelitian menggunakan pendekatan
kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data
deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden
(informan) secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Data diperoleh dari informan yang terkait dalam
penanganan kebencanaan (accidental purposive sampling), antara lain pejabat dari Biro Hukum, Biro Kesejahteraan Rakyat, Badan Penanggulangan Bencana
Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, tenaga
sukarelawan maupun masyarakat korban bencana.
Dalam perspektif hak asasi manusia data dan informasi tersebut dapat dikaji dalam tiga indikator, yaitu
aspek struktural, proses, dan hasil. Dengan demikian
analisis yang dilakukan diharapkan mampu menjawab
rumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian tidak
saja dari perspektif hukum melainkan juga dari perspektif hak asasi manusia. Adapun penelitian merupakan
suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis
dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis,
sistematis dan konsisten.
Tinjauan Pustaka
Terjadinya bencana alam seringkali tidak dapat
diduga sebelumnya. Hal ini menimbulkan ketidaksiapan
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bagi masyarakat pada saat bencana itu datang. Akibat bencana alam mencakup kerusakan lingkungan
maupun infrastruktur. Terhadap masyarakat yang
berada di wilayah bencana alam, mereka kehilangan harta benda ataupun menjadi korban luka-luka,
bahkan korban jiwa. Dalam suatu wilayah bencana
alam terdapat berbagai kelompok masyarakat dilihat dari tingkatan sosial ekonomi. Sekalipun bencana alam tidak memilih korbannya karena semua
anggota masyarakat di wilayah tersebut menerima
dampak kerugian maupun kerusakan yang timbul.
Saat terjadi bencana alam maupun pasca bencana
tercipta situasi dan kondisi tidak normal dibanding
sebelum bencana. Pada kenyataannya pada wilayah
bencana alam tersebut terdapat kelompok masyarakat ekonomi lemah yang relatif lebih rentan menghadapi dampak bencana alam yang terjadi, terlebih
pada tahap pasca bencana. Hal tersebut dilatarbelakangi kemampuan dan sumber daya masyarakat
ekonomi lemah yang terbatas. Untuk itu selayaknya
ada upaya-upaya untuk mengantisipasi berbagai
keadaan tidak normal tersebut oleh Pemerintah. Hal
ini menjadi penting terutama dilihat dari hak warga
negara sebagai bagian dari masyarakat yang menjadi korban bencana alam. Dalam hal ini Negara
cq. Pemerintah menjadi pihak yang dianggap paling bertanggungjawab mengambil alih pelaksanaan
fungsi-fungsi kehidupan masyarakat yang terganggu akibat bencana alam tersebut.
Teori Pembentukan Negara
Negara merupakan suatu tempat atau
wilayah yang dihuni oleh beberapa orang atau sekelompok orang dengan memiliki penduduk, wilayah,
pemerintahan dan kekuasaan . Sampai saat ini terdapat sekitar 200 negara di dunia, baik yang sudah
berdaulat, persemakmuran ataupun negara bagian,
tergantung dari proses pembentukannya. Suatu
negara terbentuk melalui proses yang sangat panjang dan membutuhkan interaksi antar manusia.
John Locke mengemukakan Teori Kontrak Sosial
atau perjanjian masyarakat, yang dimaksud yaitu

manusia mewujudkan negara sebagai satu perjanjian
bersama di mana setiap individu itu bersetuju kepadanya. Kontrak sosial ini berarti individu-individu
yang bebas bersetuju untuk menyerahkan haknya untuk memerintah diri sendiri itu kepada satu institusi
bersama yang berkuasa dan berdaulat. Masing-masing
anggota masyarakat tidak menyerahkan sepenuhnya
semua hak-haknya, akan tetapi hanya sebagian saja.
Antara pihak (calon) pemegang pemerintahan dan
masyarakat tidak hanya hubungan kontraktual, akan
tetapi juga hubungan saling kepercayaan (fiduciary
trust). Locke berpendapat bahwa pemerintahan sipil
merupakan hasil dari sebuah kesepakatan dari anggota
masyarakat. J.M. Keyness dan Smith, mengungkapkan ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad
ke18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memilik tanggung
jawab untuk menjamin the greatest happiness (atau
welfare) of the greatest number of their citizens. Bentham menggunakan istilah ‘utility’ (kegunaan) untuk
menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan,
bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan
ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu
yang menimbulkan rasa sakit adalah buruk. Aksi-aksi
pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang.
Suatu masalah yang perlu disepakati bersama
dari perspektif hak asasi manusia, khususnya dalam
membahas perlunya mengefektifkan peranan negara
dalam melindungi, memajukan, memenuhi dan menghormati hak asasi manusia, adalah pendirian dari
bahwa bagaimanapun pentingnya negara, namun esensi negara hanyalah sekedar alat untuk melaksanakan
suatu tujuan. Negara bukan dan tidak boleh menjadi
tujuan itu sendiri. Manusialah yang harus menjadi
tujuan. Juga demikian halnya dengan pemerintahan,
betapapun besarnya kekuasan yang diberikan kepada
seluruh jajarannya, seluruhnya itu tidak lebih dari hanya sekedar alat belaka. Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 mempunyai rumusan yang padat mengenai
sifat negara yang diinginkan serta tujuan pembentukan
pemerintahan ini. Negara Indonesia yang diinginkan
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adalah negara yang merdeka, bersatu berdaulat,
adil, dan makmur. Sedangkan tugas pemerintah
adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut menegakkan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, keadilan sosial dan perdamaian abadi.
Tugas Dan Tanggung Jawab Negara
Negara dapat memaksakan warga tunduk
kepada hukum dan menindak warga yang tidak tunduk. Negara tidak hanya melindungi dan menjamin
hak warga negara, tetapi juga memaksakan warga
melaksanakan kewajibannya. Sudah menjadi keniscayaan warga dan negara harus mengetahui posisi,
hak, dan kewajiban masing-masing. Perlu pengetahuan bagaimana memerintah dan diperintah. Juga
diperlukan kemampuan dan keterampilan untuk
memerintah dan diperintah. Kegagalan negara terbesar adalah ketika negara tidak mampu memberi
kebutuhan paling mendasar dari seluruh masyarakat warga. Kebutuhan mendasar dari seluruh warga
terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia
yang membuat dia layak hidup sebagai manusia.
Pandangan tentang otonomi Negara Sejahtera (welfare state) sangat dekat dengan literatur “negara
kuat vs negara lemah”. Negara kuat adalah kemampuan negara secara simultan bertahan dari tekanan dan memiliki inisiatif kebijakan publik secara
umum. Negara lemah adalah membiarkan diri masuk dalam (“gua menganga”) atas tekanan-tekanan
kepentingan ekonomi. Kekuatan di belakang liberalism Barat klasik mulai dari laissez faire ke negara kesejahteraan adalah ide negara yang kuat secara ekonomi, politik, dan psikologi. Sejak sangat
awal, keberadaan negara selalu mengimplikasikan
konsep kesejahteraan. Entah apa pun bentuk atau
tujuan negara, entah demokratik atau totaliter, republik atau monarki, komunis atau fasis, kapitalis
atau kolektif. Seluruhnya menekankan perlunya
keseimbangan yang kuat di antara keseluruhan elemen negara sehingga kesejahteraan masyarakat

akan efektif terlayani melalui sarana dan perlengkapan
pemerintah. Dalam konteks ini, keputusan pemerintah sebagai sebuah institusi harus selalu berada dalam
wilayah keadilan sosial, di mana negara berusaha
mewujudkan kesejahteraan warganya. Negara kesejahteraan dimengerti sebagai hasil keputusan warga
untuk mengambil alih tanggung jawab atas kesejahteraan semua warga. Negara muncul tatkala warga atau
pemimpinnya yakin bahwa kesejahteraan orang-orang
adalah terlalu penting untuk dibiarkan di tangan kebiasaan atau pihak swasta. Dengan semakin kompleksnya warga, tanggung jawab untuk membantu mereka yang dalam kesulitan diambil alih oleh instansi
pemerintah. Dalam makna yang luas, negara dapat
diartikan sebagai pemberi layanan sosial bagi tiap-tiap
warga negara, terutama ketika warga negara tersebut
tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup
sejahtera secara layak.
Hak Warga Negara sebagai Korban Bencana
Alam
1. Hak Yudisial antara lain Hak Atas Kesetaraan di
Depan Hukum; Hak Sebagai Subyek Hukum; Hak
atas Pemulihan Hukum (ganti rugi).
2. Hak Sipil dan Politik antara lain Hak atas Privasi; Hak atas Kebebasan Berkesadaran, Berpikir,
dan Berekspresi; Hak atas Kebebasan Beragama;
Hak atas Kebebasan Berkumpul; Hak atas Harta
Kekayaan .
3. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya antara lain
Hak atas Standar Hidup yang Layak; Hak atas Perawatan Kesehatan yang Layak; Hak atas Jaminan
Sosial ; Hak atas Pendidikan; Hak Para Pekerja;
Hak atas Bantuan Kemanusiaan; Hak atas Dokumen Pribadi.
Masyarakat Korban Bencana Alam
Yang dimaksud dengan korban bencana adalah
orang atau sekelompok orang yang mengalami dampak buruk akibat bencana, seperti kerusakan dan atau
kerugian harta benda, penderitaan dan atau kehilangan
jiwa. Korban meliputi korban meninggal, hilang, luka/
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sakit, menderita dan mengungsi. Definisi di atas
berarti bahwa orang-orang yang mengalami kerugian akibat bencana dapat disebut dengan korban
bencana. Strategi intervensi dalam pemberdayaan
masyarakat pasca bencana adalah bagaimana mengoptimalkan potensi lokal dan menggeser karakteristik masyarakat dari perilaku ketergantungan pada
bantuan pihak luar pasca bencana menjadi perilaku
mandiri. Apabila perilaku mandiri ini sudah terwujud dalam sebuah masyarakat, maka akan mendorong munculnya kemampuan masyarakat tersebut
sehingga meningkatkan kemampuan bertahan hidup (survival) masyarakat tersebut dalam menghadapi bencana.
Masyarakat Ekonomi Lemah
Dilihat dari segi kemampuan ekonomi masyarakat, terdapat masyarakat ekonomi kuat dan
lemah. Golongan ekonomi sering diistilahkan oleh
para pelaku usaha berkaitan dengan modal yang
dimiliki, tetapi bila diterapkan pada ekonomi keluarga, maka yang dimaksud adalah pendapatan
perkapita. Bagi keluarga yang berpenghasilan di
bawah upah minimal regional, kabupaten/kota,
maka mereka tergolong ekonomi lemah. Jumlah
mereka yang masuk kategori ekonomi kuat, jauh
lebih kecil bilamana dibandingkan dengan mereka
yang masih tergolong berada pada taraf ekonomi
lemah. Masyarakat ekonomi lemah umumnya tidak
mampu berkompetisi di tengah persaingan yang
keras atau pun memasuki sektor ekonomi modern.
Sebagai akibatnya mereka biasanya terpinggirkan
dalam tatanan sosial masyarakat. Mereka bekerja
di sektor-sektor informal, sebagai buruh, pedagang
kaki-lima, buruh tani, nelayan tradisional dan sejenisnya. Untuk keperluan penelitian maka definisi
kerja mengenai masyarakat ekonomi lemah dalam
penelitian ini adalah merujuk pada kelompok dalam
masyarakat yang memiliki pendapatan keluarga di
bawah angka Upah Minimum Regional pada daerah yang menjadi lokasi penelitian.

Rehabilitasi Pasca Bencana
Pengertian rehabilitasi menurut Peraturan Kepala
Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang
memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran
utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar
semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Sedangkan penger-

Gambar 1
Alur Tahapan Rehabilitasi

tian Rehabilitasi menurut Badan Koordinasi Nasional
Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi
(Bakornas PBP) adalah segala upaya perbaikan untuk mengembalikan fungsi secara minimal sarana,
prasarana dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana. Berdasarkan dua definisi di atas, dapat diketahui
bahwa rehabilitasi merupakan suatu upaya perbaikan
untuk normalisasi seluruh aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca gempa.
Tahapan Rehabilitasi Pasca Bencana diuraikan
sebagai berikut: Persiapan dan Pengumpulan Data
Kerusakan Pasca Bencana dilaksanakan oleh Tim
Fasilitator Kecamatan dengan cara mengumpulkan
data yang sudah ada, termasuk identifikasi kerusakan
kegiatan yang didanai oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) atau sarana/prasarana

41

42

Pemulihan Kegiatan Usaha bagi Masyarakat Ekonomi Lemah di Daerah Pasca Gempa

dasar yang rusak akibat bencana. Data bisa di input dari berbagai sumber termasuk data kerusakan
hasil identifikasi masyarakat. Serta melakukan
koordinasi untuk persiapan Musyawarah Antar
Desa (MAD) Sosialisasi. Khusus hasil pendataan
kegiatan PNPM yang belum selesai dan akan dipergunakan oleh MAD untuk menentukan status
kegiatan Tahun Anggaran berjalan dan berikutnya.
Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi merupakan pertemeuan antar desa untuk sosialisasi awal
tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun
hal-hal lain yang berkaitan dengan PNPM Mandiri
Perdesaan serta untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan antar desa dalam melaksanakan PNPM
Mandiri Perdesaan.
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Bencana yang memuat Pedoman Pemulihan Sosial,
Ekonomi dan Budaya. Uraian tersebut mencantumkan cakupan, indikator cakupan dan Prosedur/Persyaratan Teknis dalam pelaksanaan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya pada pasca bencana.
Tabel 01
Indikator Capaian Pemulihan Sosial, Ekonomi dan
Budaya
Aspek
Sosial

Indikator Capaian
1.
Terselenggaranya
kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.
2.
Berfungsinya lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan.
3.
Meningkatnya jumlah peserta kegiatan sosial
kemasyarakatan dan keagamaan

Aspek
Ekonomi

Indikator Capaian
1.
Terselenggaranya kegiatan produksi dan distribusi barang-barang bernilai
ekonomi baik perorangan
maupun lembaga.
2.
Terselenggaranya
transaksi ekonomi baik di
pasar maupun di luar pasar
baik perorangan maupun
lembaga.
3.
Meningkatnya
jumlah produksi dan distribusi barang-barang bernilai
ekonomi baik perorangan
maupun lembaga.
4.
Meningkatnya
jumlah anggota masyarakat
dan atau lembaga ekonomi
yang terlibat dalam kegiatan
produksi dan distribusi barang-barang ekonomi.

Budaya

1.
Terselenggaranya
kegiatan budaya misalnya:
kesenian dan upacara adat.
2.
Meningkatnya jumlah anggota masyarakat dan
lembaga budaya yang terlibat dalam kegiatan budaya.

Hasil Penelitian
Provinsi Aceh
Pada umumnya masyarakat di Banda Aceh
yang hidup di pesisir kegiatan usahanya sebagai nelayan tradisional, petani, peternak, pedagang, buruh,
pegawai swasta maupun pegawai negeri. Setelah kejadian bencana gempa dan tsunami sebagian besar masyarakat pesisir menjadi korban. Beberapa gampong
menderita kerusakan yang berat termasuk kehilangan
sejumlah penduduk maupun rumah dan infrastruktur
yang ada. Mereka tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tapi juga kehilangan mata pencaharian. Selain terdapat gugus tugas Taruna Siaga Bencana (TAGANA),
juga tersedia Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
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(TKSK) di seluruh provinsi Aceh yang menjadi
ujung tombak Dinas Sosial dalam menjalankan
program-program terkait upaya peningkatan kesejahteraan. Dinas Sosial tidak dilibatkan dalam penanganan akibat tsunami karena hal tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi (BRR) Aceh. Selain program yang
berkenaan dengan bantuan perumahan bagi masyarakat Aceh, BRR juga berupaya untuk melakukan pemulihan dalam berbagai bidang, sehingga
dilakukan perencanaan secara sistematis melalui
kerjasama dengan berbagai instansi ataupun lembaga lain sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah
dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Salah satu program tersebut adalah
pemulihan perekonomian yang bertujuan membantu masyarakat Aceh mendapatkan kehidupan
yang lebih baik dengan mendapatkan pekerjaan
yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya.
Dalam program pemulihan perekonomian, BRR
mendapatkan dukungan dana dari berbagai pihak,
seperti National Cooperative Business Association
(NCBA), Mercy Corps, World Vision, British Red
Cross, Food and Agriculture Organization (FAO),
dan sebagainya. Program pemulihan ekonomi terbagi dalam beberapa sektor, yaitu sektor perikanan
dan kelautan, koperasi dan UKM, ketenagakerjaan,
perdagangan dan perindustrian, pariwisata dan budaya. Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang
perekonomian dilakukan dengan pembangunan
kembali pasar/toko kios, pendistribusian perahu
dan sebagainya. Dengan adanya berbagai kemajuan dalam upaya pemulihan ekonomi tersebut,
masyarakat Aceh dapat terus melanjutkan kehidupannya guna menuju kehidupan yang lebih baik.
Provinsi Bengkulu
Dalam upaya pemulihan di bidang ekonomi,
Dinas Kesejahteraan Sosial tidak mempunyai pro-

gram dan kegiatan khusus untuk korban bencana. Program yang terkait dengan peningkatan ekonomi berada di bidang tersendiri yang menangani masalah fakir
miskin, yakni bantuan modal Kelompok Usaha Bersama (KUBE-FM). Pada umumnya masyarakat di Kota
Bengkulu yang hidup di pesisir, kegiatan usahanya
sebagai nelayan tradisional, pedagang ikan, warung
makan seafood, warung rokok dan kelontong. Saat
tanggap darurat bencana alam gempa masyarakat korban telah menerima bantuan dari pemerintah berupa
tenda pengungsian, dapur umum, pelayanan kesehatan, sedangkan pada tahap pemulihan diberikan bantuan berupa uang tunai dengan besaran antara 5 juta – 15
juta. Namun demikian belum tersedia program yang
bersifat jangka panjang dalam konteks pemulihan kegiatan usaha dari masyarakat ekonomi lemah, seperti
modal kerja, perahu, mesin motor perahu, jaring ikan.
Kegiatan yang dilakukan dalam usaha pemulihan ekonomi provinsi Bengkulu, dilakukan dengan penyediaan fasilitas ekonomi di sektor perdagangan dan
sektor perikanan dan kelautan sebagaimana tertuang
dalam Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi .
Adapun pemulihan ekonomi pada sektor perdagangan
dilaksanakan dengan mengajukan usulan dana untuk
penyediaan loss pada pasar tradisional di Kabupaten
Muko-muko, yaitu Pasar Tradisional di Kabupaten
Muko-Muko sebanyak 11 unit. Sedangkan pada sektor
perikanan dan kelautan, pemerintah mengalokasikan
dana pemulihan ekonomi untuk menyediakan gudang
untuk menyimpan ikan hasil tangkapan ataupun hasil
pengolahan berupa gudang Tempat Pelelangan Ikan 1
unit dan gudang ikan 1 unit.
Provinsi Sumatera Barat
Saat ini telah terbentuk Kelompok Siaga Bencana (KSB) di Kota Padang dan Pariaman. Hal lain
yang menjadi kebijakan dalam penanggulangan bencana di Padang adalah disadarinya potensi pengembangan aspek sosial budaya berupa kemandirian dan
partisipasi sosial. Kedua hal tersebut menjadi modal
sosial bagi masyarakat Padang untuk siap menghadapi resiko bencana yang menjadi ancaman permanen.

43

44

Pemulihan Kegiatan Usaha bagi Masyarakat Ekonomi Lemah di Daerah Pasca Gempa

Banyaknya kerusakan akibat gempa menyebabkan perlunya penanganan bencana gempa dengan
segera, sehingga ditetapkan Keputusan Gubernur
Sumatera Barat Nomor 360-1390/SK-2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Tanggap Darurat dan Recovery Penanggulangan
Bencana Gempa Bumi di Provinsi Sumatera Barat.
Kegiatan lain yang terkait rehabilitasi dan rekonstruksi berupa pelatihan membangun rumah ramah
gempa yang diberikan pada 10 orang per kelurahan.
Beberapa donor berasal dari JICA – Jepang, Swiss,
Arab Saudi, dan lembaga agama Tzu Chi. Kegiatan
yang dilaksanakan antara lain perbaikan rumah 60
unit dan kantor Camat di Koto Tanah. Selain itu,
dilakukan perbaikan Pasar Raya, irigasi teknis, dan
pemasangan turap sungai, yang dananya bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana
dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Padang. Namun demikian belum tersedia program
yang bersifat jangka panjang dalam konteks pemulihan kegiatan usaha dari masyarakat ekonomi lemah.
Pemulihan pasca gempa lebih banyak diuntungkan
dari struktur sosial etnis Minang yang mampu mendukung masyarakat korban bencana yang menjadi
bagian keluarga untuk bangkit kembali membangun
usahanya secara mandiri. Akan tetapi bukan berarti
tidak ada upaya pemerintah yang berkaitan dengan
pemulihan ekonomi bagi masyarakat lemah. Hal ini
terlihat dari bantuan BNPB yang disalurkan Dinas
Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan UKM
Pasaman Barat berupa pemberian modal kepada
200 pedagang kecil yang terbagi dalam kelompok
pedagang. Adapun masing-masing pedagang kecil tersebut, mendapatkan bantuan sebesar Rp. 2,5
juta.
Provinsi Jawa Barat
Sebagian besar korban gempa di Jawa
Barat merupakan masyarakat pesisir yang tinggal di wilayah Pangandaran. Saat bencana gempa
bumi terjadi, wilayah tersebut terkena tsunami walaupun tidak sebesar di Aceh. Pada bagian lain di

wilayah Jawa Barat terdapat pula sebuah desa - Desa
Pangrumasan - di daerah perbukitan sekitar Gunung
Papandayan yang terkena gempa. Sumber ekonomi
pokok penduduk desa ini pada sektor pertanian perikanan air tawar (tambak/balong). Saat terjadinya bencana gempa tidak terjadi kerusakan yang berarti pada
sawah-sawah mereka, kecuali tambak ikan yang mengering saat kejadian gempa. Dengan demikian sumber
ekonomi mereka tidak banyak mengalami kerusakan.
Banyaknya jumlah kerusakan yang diakibatkan gempa
dan tsunami tersebut menyebabkan perekonomian beberapa kabupaten di provinsi Jawa Barat mengalami
ketidakstabilan. Hal ini dikarenakan banyaknya orang
yang kehilangan mata pencaharian, sehingga pemerintah pusat maupun daerah telah berupaya untuk mengatasi ketidakstabilan perekonomian, terutama pada
wilayah yang mengalami kerusakan paling parah, yaitu
Kabupaten Ciamis. Dalam pemulihan sektor ekonomi,
pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat
agar dapat melakukan pencarian nafkah. Salah satunya
diberikan oleh Kementerian Luar Negeri pada tahun
2006, yaitu berupa perahu kepada Ketua Koperasi Nelayan Indonesia yang kemudian disalurkan kepada para
nelayan di wilayah Pangandaran. Akan tetapi perhatian
pemerintah hanya terfokus pada nelayan saja. Padahal
tidak semua masyarakat yang tinggal di Pangandaran
melakukan pencarian nafkah sebagai penangkap ikan.
Hal ini dapat terlihat pada masyarakat di perkampungan
nelayan yang memiliki mata pencaharian lain, seperti
penjemur ikan dan sebagainya, kurang mendapatkan
perhatian berupa bantuan peralatan untuk pencarian
nafkah. Masyarakat Pangandaran non nelayan yang
terkena dampak gempa dan tsunami memperoleh bantuan melalui Program Pemberdayaan Nelayan Pangandaran (PPNP) dari Tanoto Foundation yang merupakan
program pemulihan ekonomi masyarakat pesisir Pangandaran dan melibatkan Perhimpunan Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat (PPKM). Program dimulai
2007 dan disosialisasikan ke masyarakat Pangandaran
pada 2008, berupaya mengalokasikan sejumlah dana
untuk berbagai kebutuhan masyarakat setempat, diantaranya adalah dua buah kapal nelayan yang dileng-
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kapi peralatan moderen seperti teknologi fishfinder
dan GPS untuk menangkap ikan diberi nama Camar
I dan Camar II. Selain itu terdapat dana kredit mikro yang diberikan untuk 119 orang pengolah dan
pedagang ikan asin, untuk 68 orang pedagang sayur
keliling, untuk 42 orang pedagang ikan segar, yang
semuanya perempuan dan untuk 40 orang pengrajin kerang laut.. Dana kredit dikembalikan dengan
sistem angsuran selama 40 minggu ditambah uang
jasa 2 % flat per bulan.. Para penerima PPNP tersebut membentuk organisasi atau himpunan untuk
lebih menguatkan “semangat tim” agar dapat bersama-sama membuat jejaring usaha. Para pedagang
ikan asin membentuk Himpunan Pedagang Asin
Pangandaran (HPAP), para bakul sayur berhimpun dalam Himpunan Wanita Pedagang Keliling
(HWPK), komunitas pengrajin bergabung dalam
Himpunan Pengrajin Pangandaran (HPP) dan pedagang ikan segar membentuk Pedagang Ikan Segar
Pangandaran (PIS Pangandaran).
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tak seorang pun yang menduga bahwa ketenangan Bantul di pagi buta 27 Mei 2006 itu diguncang gempa bumi dahsyat berkekuatan 5,9
Skala Richter. Bantul luluh lantak, rumah dan bangunan hancur, korban berjatuhan. Dalam tempo
relatif singkat masyarakat kabupaten Bantul berhasil mengatasi akibat bencana gempa bumi dahsyat
ini. Kurang dari dua tahun masyarakat Bantul telah
dapat kembali tersenyum dan menjalani hidup sebagaimana semula. Sejumlah sektor kehidupan
telah menunjukkan kemajuan yang berarti seperti
sektor pertanian, pedidikan dan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Bantul menjalankan beberapa
kiat bersama masyarakatnya dalam memompa semangat “Bantul Bangkit” untuk menangani akibat
gempa bumi. Apa yang dilukiskan sebagai prestasi
kebangkitan, tidak dapat dilepaskan dari kontribusi
banyak kalangan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, donor, lembaga swadaya masyarakat,
organisasi-organisasi kemanusiaan dan organisasi

keagamaan, media massa, dan para pihak lain. Mereka
semua datang bahu-membahu, menyalurkan bantuan
untuk membangun kembali rumah penduduk, membantu menggerakkan komunitas, atau bahkan membantu untuk memulihkan ekonomi rakyat. Dalam
musyawarah warga yang digelar di Plered, yang dihadiri Sri Sultan Hamengku Buwono X, Bupati, para
pemuka masyarakat, tokoh budaya, warga dan berbagai unsur lainnya, tercetus suatu tekad bahwa Bantul
membutuhkan semangat, solidaritas dan kerja keras
untuk dapat segera pulih. Dalam kesempatan itu, Sri
Sultan Hamengku Buwono X, mengingatkan bahwa
bagi orang Jawa: “kehilangan harta berarti tak kehilangan apa-apa, kehilangan keluarga berarti kehilangan
separo dari miliknya, kehilangan harga diri berarti kehilangan segalanya”. Pemerintah terus berupaya untuk
mendorong sektor riil segera berjalan. Prioritas diberikan pada pembenahan dan rehabilitasi sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana irigasi, perbaikan jalan dan jembatan dan pemberian subsidi, rehab pasar,
pemberian stimulan pembangunan sarana peribadatan,
pemberian modal dan alat-alat industri rumah tangga,
pembangunan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan. Selain itu dikembangkan pula program community development yang bermakna sebagai upaya untuk
mengangkat harkat hidup masyarakat sesuai dengan
keahlian yang dimilikinya. Sumber dana program ini
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) tahun 2006. Langkah penanganan Pemerintah Daerah Bantul dalam upaya menggerakkan ekonomi rakyat, antara lain mendorong kaum tani kembali ke sawah, para pengrajin kembali berproduksi dan
pedagang pasar tradisional kembali ke pasar. Untuk
mengimbangi semangat rakyat, pemerintah mengusahakan (1) memberikan bantuan kepada petani – baik
bantuan benih, pompa, atau percepatan perbaikan irigasi yang rusak akibat bencana; (2) memberikan bantuan kepada pengrajin berupa fasilitas kerajinan, akses
modal usaha, dan percepatan perbaikan sarana lain
yang mendukung produksi kerajinan Bantul;
(3)
membantu pengusahaan pasar darurat dan percepatan
perbaikan fasilitas pasar agar transaksi ekonomi rakyat
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benar-benar dapat pulih. Keberadaan pasar tradisional selalu dipertahankan di Bantul. Implementasi
dari kegiatan di bidang perekonomian yang terdapat dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 125/KEP/2006 tersebut dapat
terlihat di Kabupaten Bantul yang penduduknya
paling banyak terkena gempa bumi. Bantuan yang
diberikan oleh pemerintah daerah lebih ditujukan
kepada masyarakat ekonomi lemah yang membutuhkan modal untuk memulai kembali usahanya
yang hancur karena gempa bumi. Adapun bentuk
bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
adalah dalam bentuk peralatan usaha, seperti peralatan untuk membuat kerajinan perak, kulit, bambu
dan batik mengingat sebagian penduduk kabupaten
Bantul memiliki mata pencaharian di bidang tersebut selain menjadi petani. Untuk membantu memperlancar usaha kerajinan tersebut, dibuatkan Sentra Bangunan Batik berbentuk Joglo dan pelatihan
kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat. Selain itu juga diberikan
bantuan internet untuk melakukan promosi hasil
usaha yang dihasilkan. Selain bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta,
Kabupaten Bantul juga berupaya melakukan pemulihan kegiatan usaha bagi masyarakat ekonomi lemah diantaranya melalui Peraturan Bupati Bantul
Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pemberian Modal
Tetap Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2006 dan Bantuan
Sosial Kemasyarakatan (BSK) oleh Dinas Sosial
Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi.
Pembahasan
Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan tegas
tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah
dalam urusan penyelenggaraan penanggulangan
bencana. Pemerintah Daerah juga diberikan kewenangan untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang kedudukannya

ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pembentukan badan ini akan berkoordinasi dan mengacu pada
Panduan yang dibuat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB). Pasal 83 Undangundang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana diamanatkan bahwa BPBD sudah terbentuk
paling lambat satu tahun sejak berlakunya Undangundang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana. Ini berarti dalam tempo selambat-lambatnya satu tahun, tepatnya pada bulan April 2008, semestinya sudah harus ada sekitar 33 BPBD di tingkat
provinsi dan 489 kabupaten/kota. Dengan demikian,
Pemerintah Daerah diamanatkan tanggung jawab dan
tantangan yang luar biasa dari Undang-undang No. 24
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana untuk
melakukan urusan penyelenggaraan penanggulangan
bencana dimulai dari tingkat provinsi dan kabupaten/
kota. Hal pokok yang dikritisi dalam pemulihan kegiatan usaha bagi masyarakat ekonomi lemah di daerah
pasca gempa adalah masalah sosial psikologis dan masalah sosial ekonomi. Masyarakat yang terkena dampak gempa merasakan kepedihan yang amat dalam
akibat kehilangan rumah, pekerjaan, bahkan keluarga
yang dicintainya, sehingga tidak sedikit korban gempa
mengalami permasalahan sosial psikologis dan sosial
ekonomi, yang berakibat adanya trauma dan sikap putus asa dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Masyarakat korban gempa tidak hanya membutuhkan
bantuan dalam bentuk materi saja. Akan tetapi mereka
juga membutuhkan bantuan moril agar dapat menghilangkan trauma dan memotivasi dirinya untuk lebih
optimis menghadapi masa depan. Begitupun dengan
masalah sosial ekonomi pasca gempa. Berbagai kerusakan yang ditimbulkan baik perumahan, gedung, pasar
maupun sektor industri berdampak pada perekonomian
masyarakat. Bila tidak segera diatasi akan menyebabkan semakin tinggi tingkat kemiskinan pada daerah
pasca gempa. Semua provinsi yang terkena gempa,
sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui
program pemulihan ekonomi. Bentuk pemulihan ekonomi tersebut sebagian besar berupa fasilitas ataupun
modal yang terfokus pada sektor pertanian, perikanan,
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dan perdagangan, yang merupakan mata pencaharian sebagian besar masyarakat di daerah pasca
gempa. Hal pokok berikut yang harus menjadi perhatian bersama adalah koordinasi antar instansi
atau lembaga terkait dalam melakukan penanganan
permasalahan sosial psikologi dan sosial ekonomi,
sehingga masyarakat daerah pasca gempa dapat
bangkit kembali menata kehidupannya.
Perspektif Hukum dan Perspektif Hak Asasi
Manusia Dalam Pemulihan Kegiatan Usaha bagi
Masyarakat Ekonomi Lemah di Daerah Pasca
Gempa
Dari perspektif hukum, dilihat dari sisi pemberlakuan hukum menurut Lawrence M. Friedman
dapat merujuk pada tiga unsur, yaitu struktur, substansi, budaya hukum (kultural). Sesungguhnya
dari aspek produk hukum boleh dibilang cukup
menggembirakan dengan adanya undang-undang
yang secara khusus terkait dengan bencana, yaitu
Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini sekaligus menandai tonggak perubahan paradigma
penanggulangan bencana yang sebelumnya bersifat kedaruratan menjadi penanggulangan bencana
yang bersifat menyeluruh, baik sebelum, pada saat
maupun setelah terjadi bencana. Dari aspek kelembagaan, perlu peningkatan koordinasi yang harmonis diantara instansi pemerintah/lembaga/organisasi dalam upaya pemulihan ekonomi di daerah pasca
gempa. Berbagai upaya pemulihan ekonomi pasca
gempa dapat terorganisir dengan baik, sehingga
tiap pihak melaksanakan tugas berdasarkan surat
keputusan yang ditetapkan dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah pasca gempa.
Dari aspek budaya hukum, tidak dapat dikaji lebih
dalam karena dalam penelitian kali ini lebih kepada
aspek normatif tanpa ada law enforcement yang
berbeda dengan pendekatan hukum publik pidana.
Dari perspektif hak asasi manusia, konsultasi para ahli yang diorganisir OHCHR di Jenewa
29 Agustus 2005, menyepakati suatu pendekatan
umum untuk menilai dan memonitor hak sipil dan

politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya dimungkinkan serta diinginkan, dan bahwa pendekatan
semacam ini dapat dikembangkan dalam penggunaan
indikator struktural–proses– hasil. Ciri khas yang kerap kali tidak disadari banyak pihak ketika menggunakan perspektif hak asasi manusia maka cara pandang
tersebut harus menempatkan Negara cq Pemerintah
berhadapan dengan Warga Negara cq Masyarakat. Secara filosofis dan teoritis Negara berkedudukan sebagai pengemban kewajiban (duty bearer) dan Warga
Negara berkedudukan sebagai pemegang hak (right
holder). Dengan demikian beberapa kali ditegaskan
bahwa tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bukanlah dalam hubungan
“belas kasih” ataupun “kemurahan hati”. Dari aspek
struktural, pengaturan untuk kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca gempa dilakukan berdasarkan surat keputusan Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
Keberadaan Surat Keputusan tersebut diperlukan sebagai legalisasi pelaksanaan tugas rehabilitasi dan
rekonstruksi dengan berkoordinasi dengan berbagai
instansi/lembaga terkait. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat maupun daerah peduli
terhadap nasib masyarakat korban bencana gempa,
khususnya masyarakat ekonomi lemah. Dari aspek
proses, terdapat program yang terkait langsung dengan pemulihan kegiatan usaha bagi masyarakat ekonomi lemah. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya
program pemerintah yang ditujukan untuk memperbaiki perekonomian masyarakat pasca gempa. Pemerintah berupaya melaksanakan program rehabilitasi dan
rekonstruksi dengan menyediakan lapangan pekerjaan sesuai jenis pekerjaan yang dilakukan sebagian
besar masyarakat sebelum gempa, seperti perikanan,
pertanian dan sebagainya. Bantuan stimulan berupa
modal bagi para pedagang pun dilakukan di beberapa
provinsi yang bertujuan membantu para pedagang agar
dapat kembali melakukan kerja produktif. Akan tetapi
terdapat pula provinsi yang berupaya menanggulangi
bencana gempa tanpa bantuan dari pemerintah pusat.
Hal ini dikarenakan sistem kekerabatan dalam tatanan masyarakat di daerah tersebut yang masih sangat
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kuat sehingga anggota kerabat yang menjadi korban bencana gempa ditampung dan dibantu dalam
menata kehidupannya pasca bencana. Kemandirian
masyarakat tersebut menjadi modal sosial yang luar
biasa dalam langkah pemulihan ekonomi masyarakat ekonomi lemah di daerah pasca gempa. Pemerintah daerah setempat pun berupaya untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui dana
APBD, tanpa bergantung pada bantuan pemerintah
pusat. Dari aspek hasil, penikmatan atas program
rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya berkaitan
dengan pemulihan kegiatan usaha dapat dirasakan
oleh masyarakat ekonomi lemah. Hal ini dapat diketahui sebagian besar korban gempa yang termasuk
dalam golongan ekonomi lemah, telah memperoleh
hak-haknya, baik hak atas kebutuhan dasar maupun hak atas pekerjaan. Pemerintah telah berupaya
untuk memenuhi hak masyarakat ekonomi lemah
untuk memperoleh kehidupan yang layak, berbagai
program rehabilitasi dan rekonstruksi pun lebih ditujukan kepada masyarakat yang kehilangan mata
pencaharian. Harus disadari bahwa penikmatan atas
hak tersebut merupakan bagian dari pemenuhan
hak asasi bagi warga negara, sekaligus merupakan
pemenuhan kewajiban konstitusi oleh Negara untuk Warga Negaranya.
Alternatif Solusi Dalam Mengatasi Berbagai Kendala dalam Pemulihan Kegiatan Usaha
bagi Masyarakat Ekonomi Lemah di Daerah Pasca
Gempa
Apapun alasannya harus tersedia mekanisme
yang menjamin setiap Warga Negara atau anggota
masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya manakala
terjadi bencana, yang bersifat bencana sosial maupun bencana alam. Untuk itu diperlukan pemikiran
yang terencana dan sistematis dalam konteks mitigasi bencana. Kesemuanya itu tidak terlepas dari
ketersediaan besaran anggaran yang dibutuhkan
maupun yang dicadangkan. Dana yang dicadangkan (dana on call) adalah dana yang sewaktu-waktu
dapat dicairkan untuk digunakan memenuhi kebutuhan saat terjadi bencana. Beberapa ide pemikiran

yang menjadi alternatif solusi mengatasi berbagai kendala dalam pemulihan kegiatan usaha bagi masyarakat
ekonomi lemah di daerah pasca gempa secara teoritis
maupun berdasarkan temuan lapangan yang dikemukakan, antara lain, (1) Diberlakukannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana yang mencakup 4 (empat) aspek, yaitu sosial,
ekonomi, dan budaya masyarakat; kelestarian lingkungan hidup; kemanfaatan dan efektivitas; dan lingkup
luas wilayah. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya
perhatian pemerintah atas keempat aspek tersebut
dalam melakukan proses rehabilitasi dan rekonstruksi,
terutama pada aspek kemanfaatan. (2) Pemulihan kegiatan usaha bagi masyarakat ekonomi lemah di daerah
pasca gempa harus berpijak pada tatanan nilai sosial
ekonomi yang berkembang di wilayah setempat. (3)
Kemandirian masyarakat merupakan hal yang penting,
sehingga bantuan yang diberikan tidak hanya berupa
materi saja, akan tetapi juga pendidikan dan pelatihan
keterampilan.
PENUTUP
Kesimpulan
Pemerintah telah berupaya melakukan pemulihan kegiatan usaha bagi masyarakat korban gempa di berbagai provinsi dalam rangka membangkitkan kembali kehidupan perekonomian di daerah pasca gempa.
Pemerintah Pusat menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah dan instansi atau lembaga lainnya sehingga masyarakat lebih mudah menentukan bidang usaha
yang dapat dilakukan sesuai keahliannya sebelum terjadi gempa. Secara umum pemulihan kegiatan usaha
bagi masyarakat ekonomi lemah di daerah pasca gempa berupa perbaikan fasilitas, pemberian modal dan
penyediaan alat-alat yang digunakan untuk pencarian
nafkah.
Kendala yang dihadapi ternyata tidak semua
provinsi menjalin kemitraan dengan pemerintah pusat.
Selain itu pula di setiap provinsi yang terkena dampak gempa memiliki permasalahan yang hampir sama,
yaitu belum jelasnya pembagian tugas antara Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas So-
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sial, Dinas Pekerjaan Umum dan sebagainya..
Rekomendasi
Dari tataran peraturan perundangan, khususnya untuk Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, diperlukan suatu legal
opinion dari institusi yang berkompeten seperti Direktorat Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM, yang melibatkan lembaga
yang terkait guna menjadi acuan menyamakan tafsir
dan persepsi para pihak atas klausul yang tercantum
pada pasal-pasal di dalam undang-undang yang dimaksud. Diperlukan wadah bersama antara Badan
Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian
Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah, Kementerian Kordinator Kesejahteraan Rakyat, Palang Merah Indonesia, dan
Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap bencana di Indonesia di tingkat pusat, serta
institusi turunannya di tingkat daerah, guna merumuskan tahapan atau langkah yang dilakukan para
pihak terkait penanggulangan kebencanaan sejak
pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, tanggap
darurat, serta pasca bencana dalam rehabilitasi dan
rekonstruksi yang harus dilakukan.
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ABSTRACT
Children are the future generation of the state, consequently the state has the obligation to provide care
and protection of children’s rights, including children in conflict with the law. One of the rights that should
be protected is the right to education. Nevertheless, there are still children in conflict with law in judicial
proceedings who have not obtained their rights to education. These facts were caused by several things, such
as the lack of quality and quantity of human resources, the lack of infrastructure, budget, and educators.
Hence, there is a need for attention by the government to address these issues, so that children in conflict with
the law can continue to obtain their rights during the judicial process.
Keywords: Children in conflict with the Law, Education
ABSTRAK
Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian
dan perlindungan terhadap hak-hak anak, tak terkecuali anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satu hak
yang yang perlu mendapatkan perlindungan adalah hak atas pendidikan. Namun pada kenyataannya masih
terdapat anak berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan yang belum memperoleh hak-haknya atas
pendidikan. Hal ini dikarenakan adanya berbagai hal antara lain kualitas dan kuantitas Sumber Daya manusia
yang masih rendah, sarana dan prasarana yang tidak lengkap, kurangnya anggaran dan tenaga pendidik,dan
sebagainya. Oleh karena itu perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan
tersebut agar anak yang berkonflik dengan hukum dapat terus memperoleh haknya selama proses peradilan.
Kata kunci : Anak Berkonflik Dengan Hukum, Pendidikan
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Perkembangan jaman yang diikuti dengan
kemajuan teknologi dan informasi membawa
perubahan besar bagi kehidupan manusia. Hal ini
dikarenakan dapat terlihat dari masuknya budaya
barat yang mempengaruhi perilaku dan sikap
masyarakat Banyak hal positif dan negatif dari
penyebaran budaya barat masuk ke Indonesia, yang
salah satunya adalah masyarakat menjadi lebih
maju dan berkembang dalam berbagai bidang.
Sedangkan pengaruh buruk biasanya terjadi sebagai
akibat refleksi dari tayangan media massa mengenai
kebiasaan ataupun perilaku negatif, seperti seringnya
menggunakan kekerasan dalam kehidupan seharihari.
Berbagai jenis tayangan media massa tidak
luput dari perhatian anak, sehingga mereka pun
menghabiskan waktu luangnya dengan menonton
Televisi yang seringkali menayangkan adegan
kekerasann. Tontonan tersebut secara tidak langsung
berdampak pada pola pikir dan perilaku anak dalam
kehidupan sehari-hari, sehingga tidak jarang mereka
selalu mempergunakan kekerasan untuk mengatasi
berbagai permasalahan yang dihadapi. Keadaan
tersebut, bila tidak ditangani secara tepat, maka
perilaku anak akan mengarah pada tindak pidana
yang menjadikannya sebagai anak yang berkonflik
dengan hukum.
Berdasarkan Laporan Komnas HAM,
terdapat kecenderungan terjadinya peningkatan
Jumlah kasus ABH. Menurut data BPS, hingga
Juli 2003 di Indnesia terdapat 136.000 anak
yang berkonflik dengan hukum dan setiap tahun,
sedikitnya 4000 kasus pelanggaran hukum dilakukan
oleh anak. Sedangkan data Komnas Perlindungan
Anak (Komnas PA) menunjukkan bahwa pada
2009, Propinsi DKI Jakarta menempati urutan
tertinggi daerah ABH sebagai pelaku, yaitu 444
kasus (35,84%) dan disususl oleh Propinsi Banten
sebesar 277 kasus (22.36%). [1] Adapun kasus yang
paling menonjol adalah pencurian yaitu sebesar

366 kasus (28,84%), kekerasan sebesar 298 kasus
(23,48%) dan narkoba sebesar 264 kasus (20,80%).
Biro Operasional Polda Metro Jaya mengelompokkan
11 jenis peristiwa kriminal ABH (selektif) dalam
kelompok kasus : pembunuhan, penganiayaan berat,
pencurian berat (Pasal 363, 365 KUHP), pencurian
dengan kekerasan (penodongan, perampasan,
perampokan dan pembajakan), pencurian kendaraan
bermotor, kebakaran, perjudian, pemerasan, perkosaan,
narkotika dan kenakalan remaja. Laporan Polisi (LP)
2008 menunjukkan bahwa pencurian kendaraan roda
2 menduduki jumlah tertinggi (8.948) disusul dengan
narkotika (6.942).
Anak merupakan generasi penerus bangsa,
sehingga negara memiliki kewajiban untuk memberikan
perhatian dan perlindungan terhadap hak-hak anak,
tak terkecuali anak yang berkonflik dengan hukum.
Tindak Pidana yang dilakukan seorang anak tidak
menghalanginya untuk memperoleh hak-haknya,
terutama hak atas pendidikan sebagaimana tercantum
dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berupaya
memberikan jaminan bagi setiap warga negaranya
untuk memperoleh haknya atas pendidikan
Namun pada kenyataannya masih terdapat
anak berkonflik dengan hukum dalam proses
peradilan yang belum memperoleh hak-haknya atas
pendidikan. Hal ini dapat terlihat pada salah satu kasus
yang terjadi pada tahun 2011 yaitu Kasus Pencurian
Voucher Telepon Selular Senilai Ro. 10.000,- yang
dilakukan oleh Deli Suhandi (14 Tahun). Dalam
kasus tersebut Kepolisian Johar Baru, Jakarta Pusat
dinilai oleh Komnas HAM telah melanggar hak Deli
untuk mendapatkan pendidikan dan kebebasannya.
Komnas HAM beranggapan bahwa seharusnya tidak
perlu ada penahanan di Rutan Pondok Bambu, cukup
mengundang orang tua dan guru untuk memberi Deli
Nasehat. Selain itu, tidak ada yang dirugikan karena
	Komnas HAM, Lapora Penelitian Pemenuhan dan Perlindungan
Hak Anak Berhadapan dengan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita dan Anak Pria Tangerang, diakses melalui
http://www.komnasham.go.id/profil-7/pengkajian-dan-penelitian/190-laporan-penelitian-pemenuhan-dan-perlindungan-hakanak-berhadapan-dengan-hukum-abh-di-lembaga-pemasyarakatan-anak-wanita-dan-anak-pria-tangerang
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tidak ada tuntutan atas pencurian tersebut.
Dalam kasus tersebut terungkap bahwa
dalam melakukan penyidikan, pihak kepolisian tidak
melakukan upaya diversi yaitu dengan mengundang
orang tua dan guru Deli untuk memberikan Deli
Nasehat sebagaimana disarankan oleh Komnas
HAM. Hal ini menyebabkan Deli kehilangan
kebebasannya dan kehilangan hak atas pendidikan
sebagai akibat dilakukan penahanan di Rutan
Pondok Bambu.
Selain kasus tersebut, masih terdapat kasuskasus lain yang berkenaan kurangnya perhatian akan
hak atas pendidikan bagi anak berkonflik dengan
hukum. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian
untuk mengetahui peran pemerintah dalam upaya
pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak berkonflik
dengan hukum dalam proses peradilan.

Kerangka Teori
1. Sistem Peradilan Pada Anak Berkonflik Dengan
Hukum
Proses peradilan merupakan rangkaian prosedur
yang dilakukan sebelum seorang tersangka
mendapat putusan hakim di pengadilan. Berkaitan
dengan hal tersebut, dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana dikemukakan mengenai
tahapan-tahapan yang harus dilalui secara sistematis
dalam peradilan pidana adalah:
1. Tahap Penyidikan oleh kepolisian
2. Tahap Penuntutan oleh kejaksaan
3. Tahap pemeriksaan di pengadilan oleh Hakim
4. Tahap pelaksanaan Putusan (eksekusi) oleh
kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan
Keempat tahap tersebut merupakan sistematika
peradilan pidana secara umum. Namun hal tersebut
berbeda dengan sistem peradilan pidana pada anak
yang berkonflik dengan hukum. Sistem peradilan
pidana dimaksud diharuskan untuk mengutamakan
pendekatan
Keadilan Restoratif (Restorative
Justice), yang menurut Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan
melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/
korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersamasama mencari penyelesaian yang adil dengan
menekankan pemulihan kembali pada keadaan
semula, dan bukan pembalasan.
Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pendekatan
Keadilan Restoratif meliputi:
a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak
yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
b. persidangan Anak yang dilakukan oleh
pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/
atau pendampingan selama proses pelaksanaan
pidana atau tindakan dan setelah menjalani

Rumusan Masalah
1. Bagaimana peran pemerintah dalam memberikan
perlindungan dan pemenuhan hak atas
pendidikan bagi anak berkonflik dengan hukum
dalm proses peradilan?
2. Hambatan apa yang dihadapi pemerintah dalam
upaya pemenuhan hak atas pendidikan bagi
anak berkonflik dengan hukum dalam proses
peradilan
Tujuan
1. Mengidentifikasiknan peran pemerintah dalam
memberikan perlindungan dan pemenuhan hak
atas pendidikan bagi anak berkonflik dengan
hukum dalam proses peradilan?
2. Mengetahui berbagai hambatan yang dihadapi
pemerintah dalam upaya pemenuhan hak atas
pendidikan bagi anak berkonflik dengan hukum
dalam proses peradilan

	 Heru Triyono, Komnas HAM Soal Deli : Polisi Langgar Hak
Anak, Diakses melalui http://www.tempo.co/read/news/2011
/04/05/064325201/Komnas-Anak-Soal-Deli-Polisi-LanggarHak-Anak

	

http://www.negarahukum.com/hukum/proses-peradilan-

pidana.html
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pidana atau tindakan.
Pada tahap penyidikan, penuntutan maupun
pemeriksaan perkara pada sistem pradilan pidana
anak perlu dilakukan upaya diversi, yang bertujuan
:
• untuk menghindari anak dari penahanan;
• untuk menghindari cap/label anak sebagai
penjahat;
• untuk mencegah pengulangan tindak pidana
yang yang dilakukan oleh anak;
agar anak bertanggung jawab atas
perbuatannya;
• untuk melakukan intervensi-intervensi yang
diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus
melalui proses formal;
• menghindari anak mengikuti proses sistem
peradilan;
• menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi
negatif dari proses peradilan.
Upaya diversi ini dapat dilakukan dengan
melakukan musyawarah yang melibatkan anak
dan orangtua/wali, korban dan orangtua/wali,
Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial
Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan
Restoratif.
2. Anak Berkonflik dengan Hukum dan hak Dasar
anak yang Harus Dilindungi
Dalam penanganan mengenai kasus
pidana anak, seringkali orang keliru dalam hal
penyebutan antara anak yang berkonflik dengan
hukum dengan anak berhadapan dengan hukum.
Pengertian kedua hal tersebut telah tercantum
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang
mengemukakan bahwa yang di maksud dengan
Anak yang Berkonflik dengan hukum adalah
“Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,
	
Diakses melalui http://anjarnawanyep.wordpress.
com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun
yang diduga melakukan tindak pidana.” Sedangkan
pengertian anak yang Berhadapan dengan Hukum
adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak
yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang
menjadi saksi tindak pidana.
Salah satu peraturan perundang-undangan
yang menjamin akan hak anak adalah UndangUndang 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.
i. berhak mencari, menerima, dan memberikan
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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
bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa
lain yang mengandung unsur kekerasan.
m. berhak untuk memperoleh per1indungan
dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap
pekerjaan yang membahayakan dirinya
n. berhak untuk memperoleh perlindungan dari
kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual,
penculikan, perdagangan anak, serta dari
berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
o. berhak untuk tidak dijadikan sasaran
penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan
hukuman yang tidak manusiawi.
p. berhak untuk tidak dirampas kebebasannya
secara melawan hukum
Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan
deskriptif analisis melalui studi kepustakaan.
Pengumpulan Data
Adapun metode pengumpulan data yang
digunakan adalah dengan mengumpulkan data
sekunder

PEMBAHASAN
Pada hakikatnya, peradilan bagi anak yang
berkonflik dengan hukum bukan bertujuan untuk
memberikan hukuman, namun memberikan kepentingan
yang terbaik bagi anak. Atas dasar tersebut, pemerintah
berupaya mengatasi berbagai permasalahan yang
berkenaan dengan anak berkonflik dengan hukum
yang mengalami peningkatan jumlahnya setiap tahun,
seperti yang tercantum pada tabel sebagai berikut :
Tabel 1
Jumlah Anak Pelaku Tindak Pidana
menurut Jenis Kelamin, 2007-2009
Tahun

Perempuan

Jumlah

(1)
2007

LakiLaki
(2)
2.785

(3)
360

(1)
3.145

%
Pertumbuhan
(2)
-

2008

2.797

483

3.280

4,3

2009

3.200

1.013

4.213

28,4

Sumber: Mabes Polri, 2009

Data di atas menunjukkan adanya peningkatan
jumlah anak yang berkonflik dengan hukum pada tahun
2007, 2008 dan 2009. Penanganan anak berkonflik
dengan hukum diatur dalam peraturan perundangundangan sebagai perwujudan dari perlindungan anak.
Hak setiap anak yang dirampas kebebasannya tersebut,
tertuang dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak,
yang menyatakan bahwa setiap anak yang dirampas
kebebasannya berhak untuk:
a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan
penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya
secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum
yang berlaku; dan
c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan
pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak
dalam sidang tertutup secara umum.
	
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, Profil Anak Indonesia
2011, Jakarta, 2011, h. 79
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Dalam pasal 17 ayat (1) butir a diungkapkan
mengenai perlakuan yang manusiawi dan penempatan
yang harus terpisah dengan orang dewasa. Isi pasal
tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah
untuk menghindarkan paradigma lama yang
menempatkan anak yang berkonflik dengan hukum
pada posisi yang kurang menguntungkan selama
proses peradilan berlangsung, khususnya pada
penyidikan dikantor kepolisian.
Kepolisian sebagai salah satu lembaga
yang menangani perkara Anak berkonflik telah
berupaya memberikan perlindungan akan hak-hak
anak berkonflik dengan hukum, terutama hak atas
pendidikan, Hal ini dapat terlihat pada siswa siswa
kelas XII SMK Malaka, Pondok Kopi, yang terjerat
kasus kepemilikan narkoba golongan 1 jenis ganja.
Selama dalam proses peradilan, disediakan guru
yang memberi materi pelajaran setiap Senin, Rabu,
Jumat dan Sabtu, sehingga ia dapat mengikuti Ujian
Nasional yang diselenggarakan di Ruang Binaan
Lantai 6, Mapolres Jakarta Timur.
Akan tetapi belum semua anak yang
berkonflik dengan hukum, dapat terpenuhi hakhaknya atas pendidikan dalam proses peradilan.
Hal ini dapat terlihat pada kasus anarkis genk
motor yang melibatkan enam orang anak sebagai
tersangka. Keenam orang anak tersebut dititipkan
pihak Kepolisian dan Kejaksaan di Lapas anak
Medan untuk mengikuti ujian nasional. Akan tetapi
ujian nasional tersebut gagal dilaksanakan di ruang
perpustakaan Lapas yang disebabkan persoalan
panjangnya birokrasi dari kejaksaan hingga ke dinas
pendidikan kota medan.
Selain itu juga belum terpenuhinya hak atas
pendidikan disebabkan dalam penanganan anak
yang melakukan tindak pidana (deliquensi) masih
	 Tekad Siswa SMK yang Menuntaskan Ujian UN dari Bilik Penjara Polres Jaktim diakses melalui http://news.detik.com/read/201
3/04/15/145913/2220624/10/tekad-siswa-smk-yang-menuntaskanujian-un-dari-bilik-penjara-polres-jaktim?nd771104bcj
	
http://groups.yahoo.com/neo/groups/transtv-medan/conversations/topics/2523?var=1

ditemukan adanya praktek :
1. mencukur rambut.
2.mengambil uang/barang yg tidak berhubungan
dengan perkara,
3.menyuruh membersihkan kantor polisi atau
mencuci mobil,
4.memberi hukuman fisik, menelanjangi,
menganiaya, membentak, menempatkan anak dalam
kamar dengan tahanan dewasa, mempublikasikan
kepada media dan lain-lain.

Kegagalan mengikuti Ujian Nasional dan
praktik menyimpang dalam penanganan anak
berkonflik dengan hukum mencerminkan kurangnya
perhatian pihak terkait akan hak-hak yang dimiliki
anak berkonflik dengan hukum, termasuk hak atas
pendidikan yang seharusnya diberikan pada proses
peradilan. Kenyataan ini sangat memprihatinkan
karena anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya
dilindungi hak-haknya selama dalam proses peradilan,
seperti yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012, yaitu :
a. diperlakukan
secara
manusiawi
dengan
memperhatikan kebutuhan sesuai dengan
umurnya;
b. dipisahkan dari orang dewasa;
c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain
secara efektif;
d. melakukan kegiatan rekreasional;
e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau
perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta
merendahkan derajat dan martabatnya;
f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur
hidup;
g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali
sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang
paling singkat;
h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak
yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang
	
Entis Sutisna, Anak Berhadapan dengan Hukum, dipresentasikan dalam Seminar Pemenuhan Hak Atas Pendidikan bagi Anak
Yang Berkonflik Dengan Hukum dalam Proses Peradilan di Provinsi
Banten tanggal 16 April 2013 di Serang.
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yang tertutup untuk umum;
i. tidak dipublikasikan identitasnya;
j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan
orang yang dipercaya oleh Anak;
k. memperoleh advokasi sosial;
l. memperoleh kehidupan pribadi;
m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak
cacat;
n. memperoleh pendidikan;
o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan
p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dalam Undang-Undang tersebut dikemukakan
pula bahwa selama proses peradilan berlangsung
anak berkonflik dengan hukum ditempatkan pada
Lembaga Penempatan Anak Sementera (LPAS).
LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan,
pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Selain itu juga dikemukakan mengenai
peran Pembimbing
Kemasyarakatan yaitu
melakukan penelitian kemasyarakatan untuk
menentukan penyelenggaraan program pendidikan
dan juga Bapas yang diwajibkan melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan program.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut
merupakan perbaikan dari Undang-Undang Nomor
3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang isinya
belum terdapat pengaturan akan hak atas pendidikan
bagi Anak Berkonflik dengan Hukum. Pendidikan
dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 masih
dianggap suatu sanksi bukanlah hak, sebagaimana
dapat terlihat dalam Pasal 24 sebagai berikut :
(1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak
Nakal ialah :
a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau
orang tua asuh;
b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti
pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau

Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di
bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan
yang ditetapkan oleh Hakim
Penempatan pendidikan sebagai konsep sanksi
dan bukan konsep tentang hak dapat menyebabkan
kekacauan pemikiran tentang masalah pendidikan bagi
ABH. Sifat pendidikan memang harus terdapat dalam
sanksi, baik pidana maupun tindakan, tetapi bukanlah
menjadikan pendidikan sebagai sanksi. Hak atas
pendidikan baru ditentukan didalam beberapa pasal
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, seperti :
- Pasal 3 huruf n yang menyatakan Setiap Anak
dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh
pendidikan;
- Pasal 84, yang menyatakan :
(1) Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS.
(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berhak memperoleh pelayanan, perawatan,
pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan
pendampingan, serta hak lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan,
pelatihan keterampilan, dan pemenuhan
hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan
penelitian kemasyarakatan untuk menentukan
penyelenggaraan
program
pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan program sebagaimana dimaksud
pada ayat(4).
-

Pasal 85 yang menyatakan :

(1)

Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan
di LPKA.
Anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
berhak
memperoleh
pembinaan,

(2)
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(3)

(4)

(5)

pembimbingan,
pengawasan,
pendampingan, pendidikan dan pelatihan,
serta hak lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
LPKAwajib menyelenggarakan pendidikan,
pelatihan
keterampilan,
pembinaan,
dan pemenuhan hak lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembimbing Kemasyarakatan melakukan
penelitian
kemasyarakatan
untuk
menentukan penyelenggaraan program
pendidikan dan pembinaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
Bapas wajib melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan program sebagaimana
dimaksud pada ayat (4).

Namun demikian, ketentuan ini hanya menekankan
hak pendidikan bagi anak yang “ditahan” di
Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS),
dan tidak berkenaan dengan hak pendidikan bagi
anak-anak yang sedang menjalani pidana. Padahal
pengertian sistem peradilan pidana anak, meliputi
tahapan proses hukum mulai dari penyidikan
sampai dengan selesainya tahap bimbingan setelah
menjalani pidana. Berseberangan dengan hal ini
adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1995 Tentang Pemasyarakatan, yang dengan jelas
menjadikan pendidikan dan pengajaran sebagai
hak narapidana (Pasal 14 ayat (1) huruf c) pada
umumnya, dan juga menjadi hak bagi anak pidana
(Pasal 22).
Undang-undang tidak menentukan secara
eksplisit (under legislation), hak narapidana anak
untuk tetap dapat melaksanakan pendidikannya.
Kendala perundang-undangan menjadi faktor
utama yang menyebabkan akses pendidikan bagi
ABH masih sulit dilaksanakan. Pengaturan masih
sebatas seadanya dan bahkan terkesan lips service,
tanpa ketegasan akan sanksi bagi pihak-pihak
	
Pemaparan Dr. Chairul Huda pada kegiatan Seminar
Pemenuhsn Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Berkonfli dengan
Hukum dalam Proses Peradilan di Provinsi Banten, tanggl 16 April,

yang mengabaikan, menghalangi atau menghambat
pemenuhan hak pendidikan bagi ABH.10
Fenomena yang dapat dikemukakan akan
hal tersebut adalah seperti yang dialami oleh Adi
Santoso, seorang siswa kelas 12 jurusan IPS SMA
PGRI Lengkong yang menjadi tahanan di Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas) Nganjuk karena terlibat kasus
penganiayaan. Ia tidak bisa mengikuti Ujian Nasional
(Unas) sebab tidak ada satu pun pengawas yang datang
ke Lapas. Ternyata setelah jam pelaksanaan ujian
selesai, Kepala Lapas Nganjuk menerima surat dari
pihak sekolah yang isinya menyatakan bahwa Adi tidak
bisa mengikuti Unas. Surat tersebut ditandatangani
orangtua dan Kepala sekolah Adi. Belum diketahui
secara pasti alasan dari orang tua dan pihak sekolah
sehingga Adi tidak jadi mengikuti Unas yang sudah
ditunggu hampir 3 tahun tersebut.11
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa
terdapat upaya mengabaikan, menghalangi atau
menghambat pemenuhan hak pendidikan bagi ABH.
Hal tersebut dapat terlihat dari ketidakhadiran pengawas
ujian nasional pada hari yang telah ditentukan. Selain
itu juga Kepala Lapas menerima surat Keterangan tidak
bisa mengikuti Unas bagi ABH tanpa alasan yang jelas.
Padahal pendidikan merupakan hak setiap manusia
sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak
Aasasi Manusia. Tidak satu manusia pun yang dapat
menghalangi manusia lainnya untuk memperoleh hak
atas pendidikan tersebut. Akan tetapi kurang adanya
sanksi yang tegas menyebabkan hak atas pendidikan
bagi ABH terabaikan.
Permasalahan lain yang menjadi penghambat dalam
pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak berkonflik
dengan hukum antara lain kualitas dan kuantitas
Sumber Daya manusia yang masih rendah, sarana dan
prasarana yang tidak lengkap, kurangnya anggaran dan
10
Ibid.
11
Diakses melalui http://www.lensaindonesia.com/2013/04/16/
pengawas-tidak-datang-ke-lapas-siswa-di-nganjuk-gagal-ikut-unas.html
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tenaga pendidik.12 Permasalahan-permasalahan
tersebut seringkali terjadi pada instansi atau
Lembaga yang menjadi Lembaga Penempatan Anak
Sementara bagi anak berkonflik dengan hukum,
seperti kepolisian, Lapas dan sebagainya.
Oleh karena itu perlu adanya suatu upaya dari
pemerintah dengan bekerjasama dengan berbagai
lembaga/institusi pendidikan untuk menangani
berbagai permasalahan yang berkenaan dengan
pemenuhan hak atas pendidikan bagi berkonflik
dengan hukum.

anak yang berkonflik dengan hukum juga menjadi
permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian.
Saran
1. Perlu adanya ketegasan pemerintah dengan
memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang
mengabaikan, menghalangi atau menghambat
pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkonflik
dengan hukum
2. Perlu adanya lembaga independen sebagai
Lembaga Penempatan Anak Sementara tanpa
bergantung lembaga lain seperti kepolisian, Lapas,
dan sebagainya.

PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA
Kesimpulan
1. Pemerintah Indonesia telah berupaya dalam
memberikan perlindungan dan pemenuhan akan
hak atas pendidikan bagi anak berkonflik dengan
hukum dengan ditetapkannya Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak. Dalam Undang-Undang tersebut
pemerintah mengemukakan mengenai peran
Lembaga Penetapan Anak Sementara (LPAS)
bagi anak selama proses peradilan berlangsung.
Dalam hal ini LPAS wajib menyelenggarakan
pendidikan, pelatihan keterampilan dan
pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.Walaupun demikian belum
semua Anak yang berkonflik dengan hukum
dapat memperoleh haknya atas pendidikan,
terutama dalam proses peradilan.
2. Dalam upaya pemenuhan hak atas pendidikan,
pemrintah dihadapkan berbagai permasalahan,
antara lain kualitas dan kuantitas Sumber
Daya manusia yang masih rendah, sarana
dan prasarana yang tidak lengkap, kurangnya
anggaran dan tenaga pendidik. Selain itu
kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait
dalam rangka penyelenggaraan pendidikan bagi
12
Pemaparan Hisam Wibowo, pada kegiatan Seminar
Pemenuhsn Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Berkonfli dengan
Hukum dalam Proses Peradilan di Provinsi Banten, tanggl 16 April

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak bekerja sama dengan Badan
Pusat Statistik, Profil Anak Indonesia 2011, Jakarta,
2011
Komnas HAM, Laporan Penelitian Pemenuhan
dan Perlindungan Hak Anak Berhadapan dengan
Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita
dan Anak Pria Tangerang,
Entis Sutisna, Anak Berhadapan dengan Hukum,
dipresentasikan dalam Seminar Pemenuhan Hak
Atas Pendidikan bagi Anak Yang Berkonflik Dengan
Hukum dalam Proses Peradilan di Provinsi Banten
tanggal 16 April 2013 di Serang.
Pemaparan Dr. Chairul Huda pada kegiatan Seminar
Pemenuhsn Hak Atas Pendidikan Bagi Anak
Berkonflik dengan Hukum dalam Proses Peradilan
di Provinsi Banten, tanggal 16 April,
Pemaparan Hisam Wibowo, pada kegiatan Seminar
Pemenuhsn Hak Atas Pendidikan Bagi Anak
Berkonflik dengan Hukum dalam Proses Peradilan
di Provinsi Banten, tanggal 16 April
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
perlindungan anak
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan

Website :
http://www.tempo.co/read/news/2011/04/05/
064325201/Komnas-Anak-Soal-Deli-PolisiLanggar-Hak-Anak
http://www.negarahukum.com/hukum/prosesperadilan-pidana.html
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Abstract
The questions in this research are: 1) how do the regulation protect the rights of minority to freedom of
religion and belief at the provincial level; 2) whether the existing regulations are in line with the instruments
of human rights; and 3) how is the reality of people living in the context of harmony between religious groups.
The purposes of this study are: 1) to find out the regulation of freedom of religion and belief for minority
groups; 2) to find out whether regulations are in conflict with the human rights instruments in terms of freedom
for religious minority groups; and 3) to find out the reality of people’s life in the context of harmony among
believers. The method of this research is qualitative-descriptive research that generates descriptive data in
the form of written word or spoken, and people’s behavior that can be observed. Several conclusions in this
research are: 1) Regulatory policy in North Sulawesi rules that any religious organizations other than the
six religions, namely Islam; Catholic; Protestants; Buddha; The Hindu; and Confucius, is considered to be
a social organization (beliefs) that can be registered to the government, through the Ministry of culture and
tourism; 2) instruments of human rights have been accomodated on one of the principles of human rights,
i.e. participation, through the inter-faith cooperation forum (FKUB and BKSAUA); and 3) the reality of
community’s life in the context of harmony between religious groups is tied by the rope of fraternity.
Key words: Freedom of religion and belief, minority religions and beliefs.
Abstrak
Permasalahan penelitian ini, adalah 1) bagaimana regulasi tentang perlindungan hak bagi kelompok minoritas
agama dan aliran kepercayaan di dalam peraturan-peraturan daerah di tingkat provinsi; 2) apakah regulasi yang
ada itu sejalan dengan instrumen-instrumen hak asasi manusia (HAM); dan 3) bagaimana realitas kehidupan
masyarakat dalam konteks kerukunan antar umat beragama. Tujuan penelitian ini, adalah 1) untuk mengetahui
tentang regulasi atas kebebasan berkeyakinan bagi kelompok minoritas agama dan aliran kepercayaan di dalam
peraturan-peraturan daerah; 2) untuk mengetahui ada tidaknya regulasi di daerah yang bertentangan dengan
instrumen HAM dalam hal kebebasan bagi kelompok minoritas agama dan aliran kepercayaan; dan 3) untuk
mengetahui realitas kehidupan masyarakat dalam konteks kerukunan antar umat beragama. Metode penelitian
ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis
atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kesimpulan Penelitian ini adalah, 1) Regulasi
kebijakan di Sulawesi Utara, mengenai organisasi keagamaan selain dari keenam agama, yaitu Islam; Katholik;
Protestan; Budha; Hindu; dan Kong Hu Cu dianggap sebagai organisasi sosial (aliran kepercayaan) yang dapat
didaftarkan kepada Pemerintah melalui Departemen Kebudayaan dan Pariwisata; 2) instrumen HAM telah
terakomodir pada salah satu prinsip HAM, yaitu partisipatif dengan cara kerjasama lintas agama melalui
forum Badan Kerjasama Lintas Agama (BKSAUA) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); dan 3)
realitas kehidupan masyarakat dalam konteks kerukunan antar umat beragama diikat oleh tali persaudaraan
yang rukun.
Kata kunci: Kebebasan beragama dan berkeyakinan, minoritas agama dan aliran kepercayaan.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Menurut Anas Saidi (dalam Buku Menekuk
Agama, Membangun Tahta), selama 32 tahun
masa kekuasaan rezim orde baru, hampir sempurna
melakukan intervensi terhadap kehidupan beragama
di tanah air. Intervensi ini setidaknya mengambil
dua bentuk.
Bentuk intervensi pertama, adalah campur
tangan negara terhadap keyakinan dan kehidupan
keberagamaan warga. Rezim banyak melakukan
pelarangan terhadap buku, perayaan atau kelompok
keagamaan tertentu yang dinilai bisa mengganggu
dan melakukan perlawanan atas kekuasaannya.
Selama dua tahun masa awal kekuasaannya, Orde
Baru telah melarang lebih dari seratus aliran
kepercayaan atau kebatinan.
Kebebasan beragama memiliki payung
konstitusi yang kokoh. Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E,
ayat (1): “Setiap orang bebas memeluk agama dan
beribadat menurut agamanya”, sedangkan Ayat
(2): “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini
kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai
dengan hati nuraninya”. Pasal 29 ayat (1): “Negara
berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, sedangkan
Ayat (2): “Negara menjamin kemerdekaan tiaptiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu”.
Hal ini, senada dengan Pasal 18 Deklarasi
Universal PBB 1948 tentang Hak Asasi
Manusia (HAM), yaitu: “Setiap orang berhak
atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama,
dalam hal ini termasuk kebebasan berganti
agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk
menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara
mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan
menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama
dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.”
Menarik bahwa konstitusi Indonesia lebih dahulu
memuat soal jaminan kebebasan beragama daripada

Deklarasi HAM. Itulah sebabnya, mengapa Indonesia
bisa dengan mudah menerima deklarasi tersebut.
Untuk menunjang pelaksanaan Pasal 29 ayat
(2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor
1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan
dan atau Penodaan Agama. Pasal 1 menyebutkan,
“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum
menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan
dukungan umum, untuk melakukan penafsiran
tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia
atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang
menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama
itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari
pokok-pokok ajaran agama itu”.
Sepintas, aturan hukum tersebut cukup netral,
yakni sekadar mengingatkan warga negara untuk
bersikap hati-hati melemparkan tuduhan yang menodai
komunitas agama, seperti melontarkan sebutan “kafir”.
Artinya, aturan itu berlaku umum bagi segenap
komunitas agama dan kepercayaan atau komunitas
penghayat. Akan tetapi, ketetapan yang dikeluarkan
oleh Presiden Soekarno di awal Januari 1965, membawa
implikasi luas dalam kebebasan beragama di Indonesia
pada masa-masa berikutnya. Penetapan itu justru
digunakan sebagai legimitasi untuk “mengamankan”
agama-agama yang diakui Negara seperti Islam,
Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khong Hu Cu
(Penjelasan Penpres Nomor 1 Tahun 1965) terhadap
tindakan penyimpangan dan penistaan dari kelompokkelompok agama atau kepercayaan lain. Bahkan,
dijadikan pula alat untuk mengamankan stabilitas
kekuasaan Negara. Kondisi inilah yang membahayakan
kehidupan beragama, yakni agama dijadikan alat politik
bagi penguasa. Mulailah terjadi politisasi agama untuk
kepentingan penguasa. [Lihat, Siti Musdah Mulia,
Menuju Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Abd
Hakim dan Yudi Latif (penyunting), Bayang-bayang
Fanatisisme, PSIK Universitas Paramadina].
Dalam perkembangan berikutnya, pemerintah
mengeluarkan kebijakan baru yang mendukung
kebebasan beragama melalui TAP MPR Tahun 1998
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Nmr. XVII tentang HAM yang mengakui hak
beragama sebagai hak asasi manusia sebagaimana
yang tertera pada Pasal 13: “Setiap orang bebas
memeluk agama masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya
itu.” Ketentuan ini sejalan dengan rumusan yang
terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
Selanjutnya hak beragama ini diakui sebagai
hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apapun (non-derogable) sebagaimana
dinyatakan dalam TAP MPR No. XVII Tahun 1998,
dalam Pasal 37 Bab X mengenai Perlindungan dan
Pemajuan HAM dinyatakan: “Hak untuk hidup,
hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran
dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di
hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas
dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan
apapun (non-derogable).”
Bentuk intervensi kedua Orba, adalah melalui
pendefinisian “agama resmi” dan “tidak resmi”.
Dengan cara ini, Orba mengontrol kelompok
keagamaan lain di luar “agama resmi” yang
dianggap membahayakan kekuasaannya melalui
tangan agama-agama resmi. Ini membuktikan
bahwa di masa-masa itu negara ingin menjadikan
agama-agama resmi sebagai perpanjangan tangan
kekuasaan.
Pendefinisian ini muncul dalam bentuk
keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.
477/74054/1978 yang antara lain menyebutkan:
Agama yang diakui pemerintah, yaitu Islam, Katolik,
Kristen/Protestan, Hindu, dan Buddha. Diluar agama
itu digolongkan sebagai penganut kepercayaan.
Kelompok-kelompok yang jelas menjadi korban
adalah kelompok-kelompok kepercayaan (agama
lokal) Sunda Wiwitan di Cigugur, Kuningan,
komunitas Parmalim di Medan, komunitas Tolotang
di Sulawesi Selatan, dan komunitas Kaharingan di
Kalimantan, dan lain-lain yang tersebar di seluruh

nusantara.
Setelah reformasi bergulir semakin tegas
pengakuan kebebasan bagi semua warga untuk
menikmati segenap hak sipil dan politiknya, termasuk
kebebasan memeluk dan menjalankan agama sesuai
dengan keyakinan masing-masing. Setidaknya itu
yang tersurat dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal-pasal
itu diperkuat lagi dengan Pasal 22 Undang-Undang
No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam
Ayat (1) menyatakan “setiap orang bebas memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Ayat (2) “
Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut
agamanya dan kepercayaanya itu.”
Adanya pasal-pasal di atas, setidaknya sudah
cukup bagi setiap warga negara Indonesia untuk
merasa aman melaksanakan agama sesuai dengan
keyakinannya masing-masing, tanpa melihat jenis
agama apapun yang dianut.
Namun, praktek-praktek diskriminasi masih
sering dialami bagi kaum penganut aliran kepercayaan.
Birokrasi negara kerap kali tidak mencantumkan agama
dalam kolom KTP mereka atau lazim disebut “KTP
strip”. Dengan demikian mereka digolongkan sebagai
penganut aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan
ini seperti aliran Kejawen, aliran Mulajadi Nabolon,
Sunda Wiwitan, Bolim, Basora, Tonaas Walian, dan
masih banyak lainnya.
Sebagai pemegang penganut agama kepercayaan,
banyak dari mereka yang harus berhubungan dengan
ranjau-ranjau birokrasi. Bukan hanya dijatah KTP
strip, tetapi juga sering kali diantara mereka bahkan
tidak diberi KTP oleh pemerintah setempat.
Kepedihan itulah yang dirasakan oleh Dewi Kanti,
salah seorang penganut Sunda Wiwitan. Pernikahannya
dengan Okky Satriyo, juga penganut agama Sunda
Wiwitan tak bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil,
gara-gara tak punya KTP. Nestapa Kanti berlanjut, ia
kehilangan hak memperoleh asuransi suaminya, saat
sang suami bekerja di sebuah perusahaan sekuritas.
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Alasannya Kanti tak dapat menujukkan bukti surat
suami istri.
Nestapa Kanti bertolak belakang dengan Pasal
28E dan Pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 serta Pasal 27 Kovenan Internasional
Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant
on Civil dan Political Rights, ICCPR) . Pada hal
Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945 sama sekali
tidak membedakan agama-agama atau penganut
kepercayaan yang ada di Indonesia. Artinya agama
atau kepercayaan apapun yang diyakini warga
negara sama kedudukannya di hadapan hukum.
Pasal 27 ICCPR menyatakan “di negara-negara
yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku
bangsa, agama atau bahasa, orang yang tergolong
dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh
ditolak haknya dalam masyarakat, bersama anggota
kelompok lainnya, untuk menikmati kebudayaan
mereka sendiri, manjalankan dan mengamalkan
agamanya sendiri atau menggunakan bahasa mereka
sendiri”. Berdasarkan pasal 27 ICCPR ini, kelompok
minoritas agama termasuk aliran kepercayaan
adalah kelompok yang berdasarkan jumlah numerik
penganutnya lebih sedikit di dalam suatu wilayah
(Negara).
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan
penelitiannya adalah:
1. Bagaimana regulasi tentang perlindungan hak
bagi kelompok minoritas agama dan aliran
kepercayaan di dalam peraturan-peraturan daerah
di tingkat provinsi?
2. Apakah regulasi yang ada itu sejalan dengan
instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimana realitas kehidupan masyarakat dalam
konteks kerukunan antar umat beragama?
Tujuan
Penelitian ini bertujuan:
1. Untuk
mengetahui tentang regulasi atas
kebebasan berkeyakinan bagi
kelompok

minoritas agama dan aliran kepercayaan di dalam
peraturan-peraturan daerah yang ada.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya regulasi di daerah
yang bertentangan dengan instrumen HAM dalam
hal kebebasan bagi kelompok minoritas agama dan
aliran kepercayaan.
3. Untuk mengetahui realitas kehidupan masyarakat
dalam konteks kerukunan antar umat beragama.
Metodologi Penelitian
Studi ini bersifat deskriptif kualitatif. Bogdan
dan Taylor dalam Moleong mengartikan penelitian
deskriptif kualitatif sebagai prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis
atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat
diamati. Data yang dikumpulkan dalam penelitian
kualitatif berupa kata-kata dan gambar serta bukan
angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian
akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan
gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut
berasal dari misalnya; wawancara, catatan lapangan,
foto, videotape dokumen pribadi, memo dan dokumen
resmi lainnya.
Selain kelebihan yang dimiliki oleh penelitian
studi kasus, sesungguhnya penggunaan studi kasus
dalam penelitian ini sangat sesuai untuk melihat peranan
lembaga adat dan kearifan lokal dalam penyelesaiaan
dan pencegahan konflik horizontal di Indonesia.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teknik wawancara. Menurut Densin
dan Lincoln wawancara sebagai teknik pengumpulan
data biasa dipakai dalam penelitian kuantitatif maupun
kualitatif karena mampu menghadirkan kebenaran
dan kekurangan dari informasi yang disampaikan
responden.
Penelitian kualitatif yang menggunakan teknik
pengumpulan data wawancara memerlukan narasumber
kunci (informan kunci). Sebagai narasumber kunci
dalam penelitian ini adalah para pimpinan aliran
kepercayaan di lokasi penelitian, akademisi yang
bergiat dalam kajian kebebasan berkeyakinan,
Pimpinan instansi terkait, dan Pimpinan DPRD dan
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Tokoh-tokoh LSM lokal yang bergiat dalam kajian
kebebasan berkeyakinan.
Untuk melengkapi pengumpulan data,
penelitian ini juga menggunakan studi dokumen.
Teknik ini digunakan untuk mencari justifikasi
atau pembenaran atas data yang diperoleh melalui
wawacara, sehingga studi dokumen dapat menjadi
pengawas atau pengontrol kebenaran informasi yang
didapati dari berbagai teknik pengumpulan data.
Analisis data menurut Paton dalam Moleong
adalah proses mengatur data, mengorganisasikannya
ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian
dasar.
Dalam penelitian kualitatif teknik analisa
data tidak terstandarisasi akibat pendekatannya
yang sangat beragam, selain itu analisa data bisa
dimulai pada awal penelitian atau saat data sedang
dihimpun. Ini berbeda dengan analisa data pada
penelitian kuantitatif yang telah terstandarisasi
karena menggunakan matematika sebagai alat
analisisnya.
PEMBAHASAN
Penduduk Berdasarkan Agama
Meskipun dalam data Departemen Agama
Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2008 tidak
mencantumkan pemeluk aliran kepercayaan (lihat
tabel 1), namun data BPS Provinsi Sulut tahun
2000 mengenai Sensus Penduduk menyatakan
adanya aliran kepercayaan di Prov. Sulut dengan
istilah “Lainnya” sebesar 11.729 orang (lihat
tabel 2). Sedangkan data BPS tahun 2008 tidak
mencantumkan istilah “Lainnya”, karena BPS
memakai metode survei yang diadakan setahun
sekali dengan mengambil sampling di sejumlah
Kabupaten/Kota di Sulut.
Keunggulan metode survei adalah biaya
yang murah dengan tingkat kepercayaan 95%,
sedangkan sensus diadakan 10 tahun sekali dan
didata per-rumah tangga di seluruh Prov. Sulut,
sensus berikutnya tahun 2010. Oleh karena itu,
di sensus BPS memasukkan istilah “Lainnya”

karena didata per-rumah tangga di seluruh Prov. Sulut.
[sumber: hasil wawancara tanggal 12 Juni 2009 dengan
Titin Kristiningsih, jabatan Fungsional Statistisi BPS
Sulut].
Tabel 1.
Jumlah Penduduk dan Pemeluk Agama di Sulawesi Utara

Pemeluk Agama

Kabupaten
Kota

Jumlah
Penduduk

Islam

Kristen

Katolik

Hindu

Budha

Konghucu

Bolaang
Mongondow

214.878

124.497

77.067

4507

8.788

19

0

Minahasa

346.688

24.942

269.259

48.896

119

3.472

0

Kepulauan
Sangihe

170.707

2.635

166.287

1.723

18

32

8

90.751

2.358

82.510

5.871

8

4

0

311.923

30.378

270.518

10.775

23

31

0

163.155

35.551

112.800

14.763

41

0

0

Sitaro
Kepulauan
Talaud
Minahasa
Selatan
Minahasa
Tenggara
Minahasa
Utara

Sumber: Kanwil Departemen Agama Prov. Sulut tahun 2008.
Tabel 2
Penduduk Menurut Wilayah Administrasi dan Agama

Wilayah
Administrasi
(1)

03 Bolaang
Mengondow
04 Minahasa
05 Sangihe
Talaud
72 Manado
73 Bitung
Jumlah

Agama

Islam
(2)

Khatolik
(3)

Protestan
(4)

314, 699

5, 086

99, 069

74, 097
28, 835

55, 658
3, 818

636, 452
226, 232

117,126
46, 920

22, 387
5, 216

581, 677

92, 165

Hindu
(5)

Jumlah
Total
(8)

Budha
(6)

Lainnya
(7)

8, 932

212

1, 486

429, 475

194
34

179
61

2, 716
2, 532

769, 296
261, 512

226, 406
86, 708

527
150

2, 505
217

3, 936
1, 059

372, 887
140, 270

1, 274,
867

9, 828

3, 174

11, 729

1,
973,440

Sumber: Sensus Penduduk 2000 Provinsi Sulawesi Utara

Regulasi dan Kondisi Sosial Kontemporer
Di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Manado
tidak ditemukan regulasi yang mengindikasikan adaya
pelanggaran HAM, seperti diskriminasi, pembatasan
dalam melakukan peribadatan, pengucilan, dan
stigmatisasi pada agama atau kepercayaan tertentu.
Kondisi ini didukung oleh peran pemerintah
cq Kementerian Agama dalam pemberian pelayanan
di bidang agama Islam kepada masyarakat melalui
Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2009
tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan di Provinsi Sulawesi Utara. Ada 10 KUA
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kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow
yang dibentuk, yaitu KUA Kecamatan Nuangan,
Pinogaluman, Posigadan, Sangkub, Pinolosian
Tengah, Pinolosian Timur, Modayag Barat, Tutuyan,
Bolaang Timur, dan Bilalang. Pembentukan KUA
ini adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintah
kepada masyarakat yang beragama Islam, karena
masyarakat akan memperoleh kemudahan akses,
antara lain, pelaksanaan pencatatan nikah, talak,
cerai dan rujuk, mengurus dan membina kemasjidan,
zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial,
kependudukan dan membina keluarga sakinah serta
bimbingan manasik haji.
Tidak ditemukan juga pelanggaran kebebasan
beragama atau berkeyakinan, baik yang dilakukan
oleh pegawai pemerintahan maupun oleh
perorangan, sekelompok orang, atau masyarakat.
Hal ini menunjukkan perilaku masyarakat dan
jajaran pemerintahan di Sulawesi Utara masih
memegang teguh serta mengimplementasikan nilai
dan moral luhur yang telah menjadi kesepakatan
sosial bersama, yaitu adanya falsafah atau semboyan
torang samua basudara yang artinya kita semua
bersaudara.
Situasi beragama dan berkeyakinan yang
kondusif ini, diperkuat data penelitian SETARA
Institut (SI) yang dilakukan mulai tahun 20072009. SI melakukan pemantauan di 12 Propinsi,
yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten,
Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi
Utara, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat,
Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Berdasarkan
laporannya ditemukan 200 peristiwa pelanggaran
kebebasan
beragama/
berkeyakinan
yang
mengandung 291 jenis tindakan. Terdapat 10
wilayah dengan tingkat pelanggaran tertinggi yaitu,
Jawa Barat (57 peristiwa), Jakarta (38 peristiwa),
Jawa Timur (23 peristiwa), Banten (10 peristiwa),
Nusa Tenggara Barat (9 peristiwa), Sumatera
Selatan, Jawa Tengah, dan Bali masing-masing (8
peristiwa), dan berikutnya Sulawesi Selatan dan
Nusa Tenggara Timur masing-masing (7 peristiwa).

Dari 291 tindakan pelanggaran kebebasan
beragama/ berkeyakinan, terdapat 139 pelanggaran
yang melibatkan negara sebagai aktornya, baik
melalui 101 tindakan aktif negara (by commission),
maupun 38 tindakan pembiaran yang dilakukan oleh
negara (by omission). Sedangkan dari 291 tindakan
pelanggaran, sejumlah 152 merupakan tindakan yang
dilakukan warga negara (sumber: http://www.setarainstitute.org/id/content/kondisi-kebebasan-beragamadan-berkeyakinan-2007-2009) . Hal ini mempertegas
bahwa kebebasan beragama atau berkeyakinan di Sulut
dapat dikatakan berjalan dengan baik.
Dalam hal regulasi yang sifatnya konkret,
ditemukan adanya kerjasama lintas agama melalui forum
Badan Kerjasama Lintas Agama (BKSAUA) yang
terbentuk sejak tahun 1967 yang diperbaharui kembali
tahun 2004 melalui SK Gubernur No. 16/2004. Selain
itu, didukung pula dengan adanya Forum Kerukunan
Umat Beragama (FKUB) yang terbentuk tahun 2008,
dimana dalam forum tersebut para tokoh agama saling
bertukar ide maupun gagasan dalam rangka membina
hubungan yang baik antar umat beragama di Sulawesi
Utara.
FKUB terakhir yang dikeluarkan oleh Gubernur
Sulut S.H. Sarundajang 27 Desember 2007 dengan
nomor 317 menempatkan semua unsur agama dalam
komposi ketua.
Tugas dari FKUB itu adalah sebagai berikut:
1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan
tokoh mesayarakat.
2. Menapung aspirasi organisasi keagamaan dan
aspirasi masyarakat.
3. Menyalurkan aspirasi organisasi keagamaan dan
masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai
bahan kebijakan Gubernur.
4. Melakukan sosialisasi Peraturan Perundangundangan dan kebijakan di bidang keagaamaan
yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama
dan pemberdayaan masyarakat.
Selain terbentuk di tingkat Provinsi, FKUB juga
terbentuk di tingkat Kabubaten/Kota. Misalnya di Kota
Manado melalui SK Walikota No 54/2009. Dalam
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SK tersebut anggota FKUB memiliki mengemban
beberapa tugas. Pertama, melakukan dialog
dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
Kedua, menampung aspirasi organisasi keagamaan
dan masyarakat. Ketiga, menyalurkan aspirasi
organisasi keagamaan dan masyarakat dalam
bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan
Walikota. Keempat, melakukan sosialisasi peraturan
perundag-undangan dan kebijakan di bidang
keagamaan berkaitan dengan kerukunan umat
beragama dan pemberdayaan masyarakat. Kelima,
memberi rekomendasi pendirian rumah ibadat dan
dukungan terhadap usul permohonan izin sementara
penggunaan bukan rumah ibadat sebagai tempat
ibadat.
Plt. Walikota Manado, Abdi Buchari
mengatakan, FKUB ini merupakan organisasi
nasional yang menjaga kerukunan bangsa di setiap
daerah. Sedangkan Badan Kerja Sama Antar
Umat ber-Agama (BKSAUA) terbentuk sebagai
organisasi lokal juga memelihara kerukunan
bangsa. “Dengan adanya pengurus FKUB terbangun
kepekaan silahturahmi antar umat beragama dan
kebersamaan dengan BKSAUA demi tercapainya
kondisi yang aman dan damai,” kata Buchari. Dia
mengimbau FKUB Manado bisa menjalankan
tugasnya dengan penuh amanah mempertahankan
keutuhan kerukunan di kota Manado yang sudah
dikenal tebalnya rasa persaudaraan. “Sehingga
motto torang samua basudara jadi harga mati bagi
masyarakat Manado,” tuturnya.
Kakandepag Manado Syahban mengingatkan
FKUB harus mengutamakan kerukunan di atas
segala-galanya. Kondisi daerah yang kondusif
tersebut tidak terlepas pula dari peranan aktif seluruh
komponen bangsa yang ada di Prov Sulut.
Di sisi lain, pembahasan mengenai konteks
kerukunan umat beragama dan berkeyakinan tidak
terlepas dari perikehidupan sosial. Hal ini diuraikan
terlebih dahulu mengenai 3 (tiga) kelompok
etnis utama di Sulut, yaitu: a. Suku Minahasa; b.
Suku Sangihe dan Talaud; dan c. Suku Bolaang

Mongondow.
Masing-masing kelompok etnis tersebut terbagi
pula dalam sub etnis yang memiliki bahasa, tradisi
dan norma-norma kemasyarakatan yang khas serta
diperkuat dengan semangat Mapalus, Mapaluse,
dan Moposan. Dengan demikian, bahasa yang ada di
Sulawesi Utara dibagi ke dalam: a) Bahasa Minahasa
(Toulour, Tombulu, Tonsea, Tontemboan, Tonsawang,
Ponosakan, dan Bantik); b) Bahasa Sangihe Talaud
(Sangie Besar, Siau, dan Talaud); dan c) Bahasa
Bolaang Mongondow (Mongondow, Bolaang,
Bintauna, dan Kaidipang). Namun demikian Bahasa
Indonesia adalah Bahasa Nasional yang digunakan dan
dimengerti dengan baik oleh sebagian besar penduduk
Sulawesi Utara.
Masyarakat Sulawesi Utara sebagai bagian
dari masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang
mejemuk dengan berbagai perbedaan tetapi diikat
oleh tali persaudaraan yang kuat, dimana masyarakat
Sulawesi Utara senantiasa memandang bahwa
kemajemukan yang ada sebagai potensi dan kekayaan
yang dikaruniakan oleh Tuhan bagi Daerah ini. Oleh
Karena itu, dapat disaksikan keharmonisan dalam
berbagai kehidupan yang berlangsung secara baik.
Keharmonisan kehidupan sosial kemasyarakatan
tersebut dapat dicapai utamanya karena masyarakat
Prov. Sulut tetap kokoh mempraktekkan semangat
budaya mapalus, mapaluse, moposan yang mengandung
nilai-nilai kegotong royongan dan kebersamaan.
Di samping itu, kondisi stabilitas daerah yang
kondusif di Sulawesi Utara didukung pula dengan
kerukunan antar umat beragama, yang sejak dahulu
telah terbina dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan
pola hidup rukun dan damai dengan semangat nilai
kearifan lokal yang mengandung falsafah Torang
Samua Basudara, baku-baku bae, baku-baku sayang
dan semboyan pahlawan nasional yang berasal dari
Sulut Dr. Sam Ratulangi Si Tou timou tu mou tou
(orang hidup untuk menghidupkan orang lain).
Pengakuan tentang harmonisnya kehidupan
beragama yang baik tersebut juga datang dari Presiden
Susilo Bambang Yudoyono (SBY) saat menghadiri
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perayaan Natal di Manado, Sulawesi Utara,
Desember 2008. Bahwa, kehidupan beragama di
daerah tersebut tidak menonjolkan perbedaan antara
agama satu dengan yang lain.
”Saat saya menghadiri perayaan
Natal bersama masyarakat Sulawesi
Utara, saya merasa terharu dan bangga
melihat harmoni kehidupan antar umat
beragama di daerah itu. Kehidupan
antar umat yang tidak menonjolkan
perbedaan,” ujar SBY dalam acara
perayaan Natal Nasional 2008 di Plenary
Hall, Jakarta Convention Centre.
Menurutnya, perbedaan keyakinan
dalam kehidupan bermasyarakat di
Manado malah dijadikan kekuatan dan
anugerah kehidupan masyarakat. SBY
berharap, pemandangan tersebut harus
bisa dijadikan contoh yang baik bagi
kerukunan umat beragama di Indonesia.
Bahkan masyarakat di Manado, kata
SBY, menganggap satu sama lain
bersaudara dan lebih mengedepankan
persmaan yang ada. ”Inilah sebuah
contoh yang baik dalam kerukunan umat
beragama. Sebagaimana yang dikatakan
oleh saudara-saudara kita di Tanah Nyiur
Melambai itu torang samua basodara
(kita semua bersaudara),” pungkas SBY.
(Manado Pos, 26 Desember 2008)
Agama yang diakui di Sulut menurut Kanwil
Departemen Agama Provinsi Sulut, terdiri dari
enam agama, yaitu; Islam, Katholik, Protestan,
Budha, Hindu, dan Kong Hu Cu. Organisasioraganisasi keagamaan selain dari keenam agama
yang diakui tersebut (aliran kepercayaan) dianggap
sebagai organisasi sosial dapat didaftarkan kepada
Pemerintah, namun hanya pada Departemen
Kebudayaan dan Pariwisata. Meskipun demikian
belum pernah ada laporan yang memprotes kebijakan
tersebut di Sulawesi Utara.
Berkenaan dengan aliran kepercayaan, dari
hasil wawancara dengan beberapa informan di Kanwil
Dep. Agama Prov. Sulut dan Tokoh masyarakat, ada
dua kelompok yang berbeda pendapat. Kelompok
pertama, menyatakan ada aliran kepercayaan di

Sulawesi Utara. Kelompok ini, menunjuk contoh seperti
aliran kepercayaan Masade di Sangihe dan Komunitas
Adat Musi di Kecamatan Lirung Kab. Talaut. Kelompok
kedua, berpendapat bahwa tidak ada aliran kepercayaan,
kalaupun ada aliran kepercayaan tetapi ajarannya
mirip dengan agama Islam meskipun ada perbedaan,
yaitu Komunitas Masade yang merupakan Islam Tua
di Sangihe. Menurut informan, hal ini terjadi karena
akibat penyebaran agama Islam pertama dari Philipina
yang tidak tuntas. Akibat tekanan penjajahan Belanda,
ajaran Islam tidak tuntas diajarkan kepada masyarakat
di wilayah ini. [Sumber: wawancara di Manado bulan
Juni 2009 dengan H. Mastur, Nengah Kokog, Wahadi,
dan Daniel Undap].
Pendapat kelompok pertama yang menyatakan
ada aliran kepercayaan di Propvinsi Sulawesi Utara
dibenarkan juga oleh informan dari instansi pemerintah,
yaitu DPRD Prov Sulut, Balai Pelestarian Sejarah
dan Nilai Tradisional, dan BPS Prov. Sulut. Mereka
menyatakan ada dua aliran kepercayaan, yaitu: di
Talaud, Desa Lirung namanya komunitas adat Musi;
dan Sangihe Desa Lenganing, Kecamatan Tabukan
Utara, namanya komunitas Masade atau aliran Islam
Tua (wawancara di Manado bulan Juni 2009). Selain
para informan di atas, dari hasil wawancara dengan dua
orang tokoh Aliran Kepercayaan, juga membenarkan
bahwa Aliran Kepercayaan itu memang benar ada dan
eksis di Provinsi Sulut. Mereka menunjuk ada sejumlah
aliran kepercayaan seperti Adat Musi, Masade, Tonaas
Walian, Rumareges, ST3, Si Paempungan, dan Lolon
Esa. Komunitas Masade misalnya, penganutnya
berjumlah 207 orang pada tahun 2006. Kehidupan
mereka seolah-olah terpinggirkan dari kehidupan
sosial. Mereka eksis dan beribadah sampai sekarang,
seperti mengadakan Upacara Sumolok (upacara
pasang lampu) tiga hari sebelum lebaran dan banyak
pejabat yang menghadiri upacara tersebut. Mereka
tidak menggunakan kitab suci, kitab yang mereka
anut dituturkan secara lisan turun-temurun (Hasil
wawancara dengan Rocky dan Shirley pada bulan Juni
2009 di Manado). Di samping itu, aliran kepercayaan
juga terdapat dalam tesis Pdt. Don Saverius dengan
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judul Islam Tua Terpasung dan Merana. Penghayat
kepercayaan ini (Islam Tua) dikategorikan sebagai
agama lokal yang asal-usulnya dari Philipena dan
Ternate. Sedangkan informan dari Instansi Biro
Hukum Setda Prov. Sulut, Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Prov. Sulut, dan dari Universitas Sam
Ratulangi menyatakan aliran kepercayaan ada,
tetapi hanya sebatas kebudayaan saja dan mereka
mempunyai agama [Sumber: wawancara bulan Juni
2009 dengan Agus Walunkow, Arthur, Kotambunan,
Bernhard R. Igir, Grace Nanengkey, M. Mangelep,
Meity. C. Wantania, dan Lendy Siar di Manado].
Meskipun Sulawesi Utara penduduknya
mayoritas Kristen Protestan, namun belum pernah
ada laporan mengenai praktek diskriminasi agama
diluar Protestan. Tidak ada laporan mengenai
kesulitan mendirikan Masjid bagi warga muslim,
atau Wihara bagi umat Budha. Seluruh informan
menyatakan situasi dan kondisi agama termasuk
juga aliran kepercayaan sangat kondusif, dalam
hal ini sudah terbentuk semangat kerukunan umat
beragama di Provinsi Sulut.
PENUTUP
Kesimpulan
Di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Manado
tidak ditemukan regulasi yang mengindikasikan
adaya pelanggaran HAM, seperti diskriminasi,
pembatasan dalam melakukan peribadatan,
pengucilan, dan stigmatisasi pada agama atau
kepercayaan tertentu. Dalam hal regulasi yang
mempercepat pelayanan masyarakat dalam
bidang agama Islam, Pemerintah cq Kementerian
Agama membentuk Peraturan Menteri Agama
Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di
Provinsi Sulawesi Utara. Regulasi tersebut menjadi
bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat
yang beragama Islam, karena masyarakat akan
memperoleh kemudahan akses, antara lain,
pelaksanaan pencatatan nikah, talak, cerai dan
rujuk, mengurus dan membina kemasjidan, zakat,

wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan
membina keluarga sakinah serta bimbingan manasik
haji. Di samping itu, terwujudnya kerukunan antar
umat beragama dan berkeyakinan tidak terlepas dari
perilaku baik yang dilakukan oleh jajaran pemerintahan,
perorangan, sekelompok orang, maupun masyarakat
yang memegang teguh serta mengimplementasikan
nilai dan moral luhur yang telah menjadi kesepakatan
sosial bersama, yaitu adanya falsafah atau semboyan
torang samua basudara yang artinya kita semua
bersaudara.
Ditemukannya regulasi yang sifatnya konkret,
adanya kerjasama lintas agama melalui forum Badan
Kerja Sama Antar Umat ber-Agama (BKSAUA) yang
terbentuk sejak tahun 1967 yang diperbaharui kembali
tahun 2004 melalui SK Gubernur No. 16/2004. Selain
itu, didukung pula dengan adanya Forum Kerukunan
Umat Beragama (FKUB) yang terbentuk tahun
2008. Kedua regulasi konkret tersebut, menunjukkan
kesesuaian dengan instrumen hak asasi manusia,
yaitu adanya saluran partisipasi, pelibatan, dan jalinan
kerjasama yang sinergis antar umar beragama dalam
rangka mewujudkan nilai universal HAM yang sudah
ada pada nilai dan moral luhur masyarakat Sulut, yaitu
falsafah atau semboyan torang samua basudara, yang
artinya kita semua bersaudara
Selanjutnya, realitas kehidupan di masyarakat
dalam hal beragama dan berkeyakinan di Sulawesi
Utara, bisa dikatakan sebagai daerah yang harmonis.
Hal ini dibuktikan selama penelitian tidak ditemukan
adanya kasus pelanggaran HAM dalam hal beribadah
dan berkeyakinan di Sulut. Walaupun masyarakat
Sulawesi Utara adalah masyarakat yang mejemuk
dengan berbagai perbedaan, tetapi diikat oleh tali
persaudaraan yang rukun serta memandang bahwa
kemajemukan yang ada sebagai potensi dan kekayaan
yang dikaruniakan Tuhan bagi daerah ini. Harmonisasi
kehidupan sosial kemasyarakatan tersebut dapat
dicapai, karena masyarakat mempraktekkan falsafah
nilai kearifan lokal, yaitu semangat mapalus;
mapaluse; moposan; torang samua basudara; bakubaku bae; dan baku-baku sayang. Dalam kearifan
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lokal tersebut, mengandung semangat nilai-nilai
persatuan, kegotong royongan, dan kebersamaan.
Di samping itu, ada semboyang pahlawan nasional
Dr. Sam Ratulangi yang berasal dari Sulut, yaitu Si
Tou timou tu mou tou, artinya adalah orang hidup
untuk menghidupkan orang lain.
Saran
Regulasi beribadah dan berkeyakinan di
Sulut, khususnya di Manado sudah berjalan dengan
baik, untuk itu perlu dipertahankan terus-menerus,
dengan cara agar pemerintah daerah dalam hal
pembuatan kebijakan stabilitas dan keamanan
kehidupan beragama, perlu mengedepankan pada
aspek penghormatan dan perlindungan HAM antar
umat beragama, yaitu pertama, pemerintah harus
mencegah (antisipasi) terhadap hal-hal yang bisa
menjadi pemecah persatuan dalam rangka menjaga
stabilitas kerukunan. Kedua, bila terjadi aksi-aksi
anarkis dari kelompok-kelompok tertentu yang
ditujukan kepada kelompok Aliran Kepercayaan
atau kelompok agama tertentu, pemerintah dituntut
harus secepatnya menghentikan aksi tersebut,
untuk menjamin kebebasan dan keamanan
para penganutnya. Penghentian aksi tersebut
bisa dilakukan dengan pra-dialog dengan cara
menginvestigasi satu per-satu pihak yang bertikai,
kemudian mengajak untuk berdialog dengan semua
pihak yang berkepentingan. Ketiga, Pemerintah juga
perlu mendorong pengelolaan dan menggali genius
loci atau kearifan lokal masing-masing budaya
untuk mendukung kerukunan antar umat beragama
dan aliran kepercayaan. Keempat, pemerintah
daerah perlu untuk meningkatkan sosialisasi
kerukunan antar umat beragama dan kepercayaa
serta mendorong memasukan kurikulum toleransi
antar umat beragama pada semua level pendidikan.
Peran dan fungsi strategis Forum Kerukunan
Umat Beragama (FKUB) dan Badan Kerja Sama
Antar Umat ber-Agama (BKSAUA) semakin
penting dalam memberdayakan seluruh masyarakat
untuk ikut serta dalam membangun kerukunan

antar umat beragama dan aliran kepercayaan, untuk itu
perlu didorong dan diupayakan penyediaan fasilitas
yang memadai. Selain itu, para pemuka agama harus
juga berinisiatif untuk membentuk kesadaran akan
pentingnya kerukunan antar umat beragama, sampai
tersebar ke level grass roots dan menjadi bagian dari
keharmonisan dan persatuan bangsa.
Departemen Agama dan instansi terkait perlu
serius dan secara komprehensif dalam memetakan,
menganalisis sejumlah program tentang kerukunan
antar umat beragama dan aliran kepercayaan agar
gagasan-gagasan baru dapat disinergikan untuk
program yang lebih baik dan maju. Selain itu, perlu
melakukan pendataan yang serius dan komprehensif
mengenai jumlah penduduk menurut agama dan
kepercayaan dengan lengkap dan terpercaya.
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