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KUMPULAN ABSTRAK
Hidayat
Abstract :

Recognition of the existence of customary rights by Article 3 of the Basuc Agrarian Law is a natural thing,
because along with the customary rights of indigenous communities have existed before the formation
of the state of Republic Indonesia. However, many cases of communal land which arise in the regional
and national scale, will never obtain settlement completely without any objective criteria necessary as
a benchmark determinants of the existence of customary rights and their implementation. Criteria for
deciding about the existence of customary rights is composed of three elements, namely the existence of a
particular customary law community, the presence of certain customary rights into the environment and
the purpose of taking the lives of indigenous people, and the existence of customary law regarding the
maintenance of order, control and use lands which apply and be adhered to by the indigenous peoples.

Firdaus
Abstract :
The purpose of the study was intended to determine the policy of the local government in the fulfillment
of the right to basic education , and any obstacles encountered in the context of primary education in
remote indigenous areas . The purpose of the study was intended to determine the policy of the local
government in the fulfillment of the right to basic education , and any obstacles encountered in the
context of primary education in remote indigenous areas . The data used in this study is a secondary
data collected by literature search ( library research ) and primary data (field research ) that the
data collected from each subject , in this case the informant Department of Education , Principals &
teachers ( formal ) , organizers of non education informal ( outside of school ) , Community leader /
religious , NGO , parents , and Children of primary school age ( which is still in school and dropping
out of school ) . While the primary data collection tool was the interview will be made to suit the
needs of the target group of the study. The study sample was taken from the whole group / unit Belu
District Education Office in East Nusa Tenggara Province . Local Government Policy in the fulfillment
of basic education rights to people in remote indigenous communities have been working to improve
the quality and quantity of basic education primary school . At the local government level , there are
efforts in basic education budget allocated in the budget although it has not reached 20 % as stated in
the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 . Constraints faced in the provision of basic
education in the region is limited infrastructure and educators both in quantity and quality . Agencies
active in implementing basic education programs in addition to the education office is the Regional
Office of Religious and Social Service programs through family expectations (PKH) .
Arif Rianto Kurniawan
Abstract
Government has yet to implement the four recommendations once submitted by the DPR to the government,
particularly the completion of cases of alleged human rights violations in the past, showed that there was
no political will from the government to implement the recommendations . House of Representatives as part
of determining whether or not an event for past human rights violations prosecuted merely regarded as a
formality. That provision was justified Law No. 26 Year 2000 on Human Rights Court which authorizes
Parliament to establish the Ad Hoc Court. However, the investigation is not by Parliament but by an
independent agency such as the National Human Rights Commission.

Nicken Sarwo Rini
Abstract
Related efforts to provide protection for children in conflict with the law, juvenile justice system should
be interpreted broadly. It should not be only interpreted merely as handling children in conflict with
the law. As a country that has ratified the Convention on the Rights of the Child, the state has a general
obligation (generic obligation) to respect, protect and fulfill the rights of children without exception. By
mixing up children with adults in detention or imprisonment facility will put the childs in a vulnerable
situation and become victims of violence. Arguably, legal certainty-based restorative justice should be
the goal of the administration of juvenile justice. The concept of restorative justice should be applied
directly against any criminal acts precedes the minor offender gets proceed before the criminal court.
Yuliana Primawardani
Abstract
Health is one of the rights possessed by humans since birth. Efforts to comply with the health of any human
rights as citizens is done through the provision of health services in order to achieve optimal health status
for the community. One is to provide health services to the community, either in the form of health care
in the form of free or cheap drug supply for the community. Provision of cheap drugs in the market, only
intended for certain types of diseases. For other diseases, pharma prices are still relatively expensive. While
not everyone can afford to buy drugs at a great price. It is therefore very necessary role of government in
providing health services, including by providing cheap drugs to the community.
Ignas Triyono
Abstract
Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory
impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation
in society on an equal basis with others. They need acces universal design. Universal Design is a
framework for the design of places, things, information, communication and policy to be usable by
the widest range of people operating in the widest range of situations without special or separate
design. Most simply, Universal Design is human-centered design of everything with everyone in mind.
Universal design means the design of products, environments, programmes and services to be usable
by all people, to the greatest extent possible, without the need for adaptation or specialized design.
Universal design shall not exclude assistive devices for particular groups of persons with disabilities
where this is needed.
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Abstract
Recognition of the existence of customary rights by Article 3 of the Basuc Agrarian Law is a natural thing,
because along with the customary rights of indigenous communities have existed before the formation of the
state of Republic Indonesia. However, many cases of communal land which arise in the regional and national
scale, will never obtain settlement completely without any objective criteria necessary as a benchmark
determinants of the existence of customary rights and their implementation. Criteria for deciding about the
existence of customary rights is composed of three elements, namely the existence of a particular customary
law community, the presence of certain customary rights into the environment and the purpose of taking the
lives of indigenous people, and the existence of customary law regarding the maintenance of order, control and
use lands which apply and be adhered to by the indigenous peoples.
Keywords: Recognition Law, Land Rights, Indigenous People, Barriers, Implementation.
Abstrak
Pengakuan eksistensi hak ulayat oleh Pasal 3 UUPA merupakan hal yang wajar, karena hak ulayat beserta
masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya negara RI. Namun berbagai kasus tentang tanah
ulayat yang timbul dalam skala regional maupun nasional, tidak pernah akan memperoleh penyelesaian secara
tuntas tanpa adanya kriteria obyektif yang diperlukan sebagai tolak ukur penentu keberadaan hak ulayat
dan implementasinya. Kriteria penentu tentang keberadaan hak ulayat terdiri dari tiga unsur, yakni adanya
masyarakat hukum adat tertentu, adanya hak ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup dan tempat
mengambil keperluan hidup masyarakat hukum adat itu, dan adanya tatanan hukum adat mengenai pengurusan,
penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat.
Kata kunci: Pengakuan Hukum, Hak Ulayat, Masyarakat Hukum Adat, Hambatan, Implementasinya.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Tanah sebagai hak dasar setiap orang,
keberadaannya dijamin dalam UUD 1945. Penegasan
lebih lanjut tentang hal itu antara lain diwujudkan
dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant
on Economic,Social and Cultural Rights (Kovenan
International tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial
dan Budaya). Tidaklah berlebihan jika dinyatakan
bahwa ”tanah” adalah salah satu sumber daya yang
menjadi kebutuhan dan kepentingan semua orang,
badan hukum dan atau sektor-sektor pembangunan.
Mengapa penting karena tanah sangat dibutuhkan
utnuk melaksanakan aktivitas karena itu tanah
perlu diatur melalui kebijakan dan peraturan
perundangan yang tepat, konsisten dan berkeadilan.
Seusai dengan sifatnya yang multidimensi dan sarat
dengan persoalan keadilan, permasalahan tentang
dan sekitar tanah seakan tidak pernah surut. Satu
permasalahan belum terselesaikan, telah muncul
permasalahan lain atau mungkin juga permasalahan
yang sama muncul kembali di saat yang lain karena
belum diperoleh cara yang tepat untuk mengatasinya.
Pengaturan tentang tanah sebagai sarana untuk
memenuhi kebutuhan dasar manusia dapat dilihat
dalam berbagai peraturan perundangundangan.
Kesadaran akan arti pentingnya fungsi tanah
terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM) mulai
dirasakan semenjak era reformasi. Diawali dengan
terbitnya Undang-Undang No. 39 tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, arti penting hak untuk
hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan
taraf kehidupan (Pasal 9 ayat (1) itu memerlukan
ketersediaan tanah untuk pemenuhan hak atas
kesejahteraan berupa milik, yang dapat dipunyai
bagi diri sendiri maupun bersama-sama dengan
orang lain untuk pengembangan dirinya bersamasama dengan masyarakat.
Dalam perjalanan waktu terjadi pergeseran
kebijakan pertanahan dari yang semula berciri populis
kearah kebijakan yang cenderung prokapitalis yang

terjadi karena pilihan orientasi kebijakan ekonomi;
yang pada suatu saat lebih cenderung menekankan
pada pemerataan dan kemudian bergeser kearah
pertumbuhan ekonomi. Akses untuk memperoleh dan
memanfaatkan tanah untuk memenuhi kebutuhan
dasar manusia itu belum dapat dinikmati oleh setiap
orang disebabkan antara lain karena perbedaan dalam
akses modal dan akses politik. Permasalahan lain
yang sering terjadi dikarenakan tanah yang dikuasai
langsung oleh negara sangat terbatas, sehingga tanah
hak ulayat masyarakat hukum adat yang masih luas
merupakan salah satu cara untuk mendapatkan tanah
bagi pembangunan disektor pertanian dan perkebunan
terutama untuk pemberian Hak Guna Usaha (HGU),
akibatnya muncul issu tentang pengakuan hak ulayat
yang perlu mendapat pemikiran yang proporsional.
Paling tidak dapat dikatakan, ada dua pandangan/
sikap mengenai issu tersebut, yakni di satu pihak
terdapat kekhawatiran bahwa hak ulayat yang semula
sudah tidak ada, kemudian dinyatakan hidup lagi. Dan
dilain pihak, ada kekhawatiran, bahwa dengan semakin
meningkatnya kebutuhan akan tanah, akan semakin
mendesak hak ulayat (Maria.SW.Sumardjono,2001;
hal 54).
Berhadapan dengan lembaga hak atas tanah
yang dikenal dengan sebutan hak ulayat ini bagi
banyak pihak bagaikan makan buah simalakama. Jika
cepat-cepat disimpulkan, hak ulayat yang dihadapi itu
dianggap sudah tidak ada lagi apalagi dengan dalih
terselubung adanya kepentingan lain yang lebih besar
dan mendesak, maka tindakan itu jelas bertentangan
dengan prinsip pengakuan terhadap hak ulayat oleh
UUPA( Undang-Undang Pokok Agraria).
Sebaliknya, berangkat dari itikad baik
dan kesadaran penuh untuk menghormati hakhak masyarakat hukum adat terhadap tanah yang
merupakan lebensraum-nya, ini pun tidak juga selalu
mudah untuk menelusurinya, untuk kemudian secara
positif menyatakan, hak ulayat itu benar masih ada.
Salah satu Hasil amandemen UUD 1945 adalah Pasal
18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) yang terkait dengan
keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Pasal
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18 ayat (2) ”negara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang
diatur dalam undang-undang. lebih lanjut Pasal 28
I Ayat (3)” Identitas budaya dan hak masyarakat
tradisional dihormati selaras dengan perkembangan
zaman dan peradaban.
Dengan demikian
ketentuan tersebut
memerintahkan untuk mengatur hak ulayat dalam
bentuk undang-undang. Namun sampai saat ini,
undang-undang yang khusus mengatur lebih
lanjut kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
dan hak-hak tradisionalnya belum dibuat. Hal
ini menyebakan pengaturan tanah hak ulayat
dalam hukum positif Indonesia yang diberikan
oleh negara demi tercapainya kepastian hukum
penguasaan tanah hak ulayat oleh masyarakat
hukum adat menjadi tidak jelas, pengaturan itu
dimaksudkan sebagai komitmen dan upaya dari
negara untuk mengembalikan hak-hak masyarakat
adat yang selama ini terpinggirkan. Menyikapi hak
ulayat secara arif merupakan suatu keniscayaan.
Komitmen untuk menghormati dan melindungi hak
ulayat masyarakat hukum adat tidak dapat dilihat
dari sudut pandang regional atau nasional semata.
Rumusan Masalah
Adapun yang menjadi permasalahan dalam
tulisan ini adalah :
1. Bagaimana pengakuan hukum terhadap hak
ulayat dalam masyarakat hukum adat ?
2. Bagaimana implementasi pengakuan hukumnya
serta hambatannya?
Tujuan
Tujuan dari penulisan ini yaitu :
1. Untuk mengetahui pengakuan hukum terhadap
hak ulayat dalam masyarakat hukum adat.
2. Untuk menganalisi implementasi pengakuan
hukumnya serta hambatannya.

Metode Penelitian
1.
Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode yuridis
normatif. Dimana pelaksanaan metode ini
merupakan penelitian terhadap azas-azas hukum,
Penelitian yuridis normatif, yang mencakup
penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum,
taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan
perbandingan hukum1.
2.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan data dalam proposal ini,
yaitu: penelitian Kepustakaan (library research),
dilakukan untuk memperoleh data sekunder
guna memperoleh informasi baik dalam bentukbentuk ketentuan formal maupun data, melalui
naskah resmi yang ada atau pun bahan hukum
yang berupa Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku, buku-buku hasil penelitian,
dokumentasi, majalah, jurnal, surat kabar,
internetan dan sumber lainnya dengan masalahmasalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Kerangka Konseptual
A. Pengertian Tanah Ulayat
		
Secara
teoritis
pengertian
antara
masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat
berbeda. Kusumadi Pujosewojo mengartikan
bahwa:
		
masyarakat hukum adat sebagai suatu
masyarakat yang menetapkan, terikat dan tunduk
pada tata hukumnya sendiri. Sedangkan mayarakat
hukum adat adalah masyarakat yang timbul
secara spontan di wilayah tertentu yang berdirinya
tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa
yang lebih tinggi atau penguasa lainnya dengan
rasa solidaritas yang lebih besar diantara sesama
anggota yang memandang bukan sebagai anggota
masyarakat orang luar
dan menggunakan
wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang
1

Lexy J Moloeng , Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Bandung, PT.
Remaja, Rosda Karya, 2000) Hal 5.
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hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh
anggotanya2.
		 Dengan
demikian
Hak
Ulayat
menunjukkan hubungan hukum antara
mayarakat hukum sebagai subyek hak dan
tanah / wilayah tertentu sebagai objek hak. Hak
Ulayat berisisi wewenang untuk :
1. Mengatur
dan
menyelenggarakan
penggunaan tanah (untuk pemukiman,
bercocok tanam), persediaan (pembuatan
pemukiman/persawahan
baru)
dan
pemeliharaan tanah;
2. Mengatur dan menentukan hubungan
hukum antara orang dengan tanah
(memberikan hak tertentu kepada objek
tertentu);
3. Menetapkan hubungan hukum antara
orang-orang dengan perbuatan-perbuatan
hukum yang berkenaan dengan tanah (jual
beli, warisan).
		
Hubungan antara masyarakat hukum
adat dengan tanah wilayahnya
adalah
hubungan menguasai, bukan hubungan milik
sebagaimana halnya dalam konsep hubungan
antara negara dan tanah menurut Pasal 33 ayat
3 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
		
Pengertian Hak Ulayat lebih lanjut
merupakan serangkaian wewenang dan
kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang
berhubungan dengan tanah yang terletak dalam
lingkungan wilayahnya. Sebagai pendukung
utama penghidupan di kehidupan masyarakat
yang bersangkutan. Mengenai eksistensi Hak
Ulayat, UUPA tidak memberikan kriteria
mengenai eksistensi hak ulayat itu. Namun,
dengan mengacu pada pengertian-pengertian
fundamental diatas, dapatlah dikatakan, bahwa
kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak
ulayat harus dilihat pada tiga hal, yakni :
1. Adanya masyarakat hukum adat yang
2 Ibid Hal.56

memenuhi ciri-ciri tertentu, sebagai subyek
hak ulayat;
2. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas
tertentu sebagai Lebensraum yang merupakan
obyek hak ulayat; dan
3. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat
untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu
sebagaimana diuraikan diatas3
		
Dipenuhinya persyaratan tersebut secara
kumulatif, kiranya cukup obyektif sebagai kriteria
penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat,
sehingga misalnya, walaupun ada masyarakat
hukum dan ada tanah atau wilayahnya, namun
apabila masyarakat hukum tersebut sudah tidak
mempunyai kewenangan untuk melakukan tiga
tindakan tersebut, maka hak ulayat dapat dikatakan
sudah tidak ada lagi.
		
Sementara
itu,
Boedi
Harsono,
mengemukakan bahwa:
		
hak dan kewajiban hak ulayat masyarakat
hukum adat mengandung dua unsur yaitu :
Mengandung hak kepunyaan bersama para
anggota warganya, yang termasuk bidang hukum
perdata, dan Mengandung tugas kewajiban
mengelola, mengatur dan memimpin pengusaan,
pemeliharaan, peruntukkan dan pengguanaannya
yang termasuk bidang hukum publik.
		
Tanah ulayat adalah suatu bidang tanah yang
padanya melekat hak ulayat dari suatu persekutuan
hukum adat. Dengan demikian untuk menentukan
apakah suatu bidang tanah tertentu adalah tanah
ulayat atau bukan, pertama-tama kita harus
memperhatikan apakah ada persekutuan hukum
adat yang berkuasa atas tanah itu. Persekutuan
hukum adat sering pula disebut orang sebagai
masyarakat hukum adat, namun persekutuan
hukum adat bukanlah sekedar sekelompok orang
yang berkumpul saja. Persekutuan hukum adat
adalah sekelompok orang (lelaki, perempuan,
besar, kecil, tua, muda, termasuk yang akan lahir)
3 Maria S.W.Sumardjono, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan
Implementasi, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas,2001),hal.57

Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 4 No. 2, Desember 2013

lebih lanjut ditegaskan oleh G. Kertasapoetra dan
kawan-kawannya yang menyatakan bahwa:
hak ulayat merupakan hak tertinggi atas
tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan
hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban
pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak Ulayat
merupakan hak suatu persekutuan hukum (desa,
suku) dimana para warga masyarakat (persekutuan
hukum) mempunyai hak untuk menguasai tanah.
Sebidang tanah yang ada disekitar lingkungannya
dimana pelaksanaannya diatur oleh Ketua
Persekutuan (kepala suku/kepala desa) yang
bersangkutan4. Sedangkan Boedi Harsono
mengatakan bahwa :
hak ulayat merupakan serangkaian
wewenang dan kewajiban suatu masyarakat
hukum adat, yang berhubungan dengan tanah
yang terletak dalam lingkungan wilayahnya,
yang merupakan pendukung utama penghidupan
dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan
sepanjang masa. Wewenang dan kewajiban
tersebut yang termasuk bidang hukum perdata,
yaitu yang berhubungan dengan hak bersama
kepunyaan atas tanah tersebut. Ada juga termasuk
hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk
mengelola, mengatur dan memimpin peruntukkan,
penggunaan, dan pemeliharaannya”5

yang merasa sebagai suatu kesatuan yang utuh,
baik karena faktor genealogis, teritorial maupun
kepentingan, mempunyai struktur organisasi
yang jelas, mempunyai pimpinan, mempunyai
harta kekekayaan yang disendirikan, baik
berujud maupun yang tak berujud.
		
Dengan demikian ada tiga bentuk
persekutuan hukum adat, yakni 1. genealogis,
seperti suku dan paruik di Minangkabau, marga
di Tanah Batak, Klebu di Kerinci; 2. teritorial
seperti desa di Jawa dan Bali, dusun dan
marga di Sumatera Selatan, dan 3. genealogis
teritorial, seperti nagari di Minangkabau.
		
Negara Indonesia yang terbentuk dari
bersatunya masyarakat hukum adat (adatrecht
gemeenschap) menjadi wilayah hukum adat
(adat recht kringen), dapat dipandang sebagai
suatu masyarakat hukum juga, sehingga hak
negara atas seluruh wilayah negara yang
sekarang disebut dengan “hak menguasai
negara” dapat disebut sebagai hak ulayat negara
dan seluruh tanah dalam teritorial Indonesia
disebut dengan istilah tanah ulayat negara. Isi
dari hak ulayat masyarakat hukum adat seperti
telah diuraikan di atas identik dengan isi hak
menguasai negara seperti dimuat dalam Pasal 2
ayat (2) UUPA.
B.

Konsepsi Hak Ulayat Menurut Hukum Adat
Konsepsi Hak Ulayat menurut Hukum
Adat dapat dirumuskan sebagai konsepsi yang
komunalistik religius, yang memungkinkan
penguasaan tanah secara indivisual, dengan
hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi,
sekaligus mengandung unsur kebersamaan.
Sifat komunalistik menunjuk kepada adanya
hak bersama para anggota masyakat hukum
adat atas tanah, yang dalam kepustakaan hukum
adat disebut Hak Ulayat.
Pengertian terhadap istilah Hak Ulayat

Dengan demikian, Hak Ulayat adalah
sebutan yang dikenal, dalam kepustakaan hukum
adat sedangkan dikalangan masyarakat hukum
adat diberbagai daerah dikenal dengan nama
yang berbeda-beda. Hak Ulayat merupakan hak
penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum
adat yang meliputi semua tanah yang termasuk
dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat
hukum adat tertentu, yang merupakan tanah
kepunyaan bersama para warganya.
Bersifat magis religius bahwa hak ulayat
tersebut merupakan tanah milik bersama, yang
4

G.Kertasapoetra,R.G.Kertasapoetra,A.Setiabudi,
Hukum
Tanah,Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan
Pendayagunaan Tanah (Jakarta:PT.Bina Aksara 1985) Hal.88
5 Boedi Harsono,Op.Cit.Hal.186
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diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat
gaib dan merupakan peninggalan nenek
moyang dan para leluhur kepada masyarakat
adat sebagai unsur terpenting bagi kehidupan
mereka sepanjang masa dan sepanjang
kehidupannya berlangsung.
Menurut Sukamto,
hubungan antara persekutuan hukum
dengan tanahnya (Ulayat) diliputi suatu sifat
yang disebut Religio Magis yang artinya
para warga persekutuan hukum (masyarakat)
yang bersangkutan dan pikirannya masih kuat
dipengaruhi oleh serba roh yang menciptakan
gambaran bahwa segala sesuatu yang bersangkut
paut dengan pemanfaatan atau pendayagunaan
tanah harus dilakukan secara hati-hati. Karena
adanya potensi-potensi gaib6.
Dengan demikian hak ulayat adalah hak
milik bersama persekutuan warga masyarakat
yang mempunyai nilai kebersamaan yang
bersifat Magis Religius serta sakral yang sudah
ada sejak dahulu dan dikuasainya secara turun
temurun yang oleh para ilmuwan disebut
sebagai proses budaya hukum.

C. Kedudukan Hak Ulayat setelah berlakunya
Peraturan
Menteri
Agraria/Badan
Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999
tentang Pedoman Penyelesaian Masalah
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
Menurut Peraturan Menteri Agraria
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
5 Tahun 1999 menurut Pasal 1 ayat (1) yang
dimaksud dengan Hak Ulayat adalah:
kewenangan yang menurut hukum
adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat
tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan
lingkungan hidup para warganya untuk
6 G.Kertasapoetra,R.G.Kertasapoetra,A.G.Kertasapoetra,A.
Setiabudi,Op.Cit.Hal.89-90

mengambil manfaat dari sumber daya alam,
termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi
kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang
timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah
turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat
hukum adat tersebut yang bersangkutan.
Pasal 2 ayat (1) pelaksanaan Hak Ulayat
sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan
oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan
menurut ketentuan hukum adat setempat. Pasal 2
ayat (2)
Hak Ulayat masyarakat hukum adat
dianggap masih ada apabila :
1. Terdapat sekelompok orang yang
masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya
sebagai warga bersama suatu persekutuan
hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan
ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam
kehidupannya sehari-hari;
2. Terdapat tanah Ulayat tertentu yang
menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan
hukum tersebut dan tempatnya mengambil
keperluan hidupnya sehari-hari;
3. Terdapat tatanan hukum adat menguasai
pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah
ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga
persekutuan hukum tersebut.
Dalam Pasal 4 ayat (1) penguasaan
bidang-bidang tanah yang termasuk Tanah Ulayat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh
perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan :
1. Oleh warga masyarakat hukum adat
yang bersangkutan dengan hak penguasaan
menurut ketentuan hukum adatnya yang berlaku,
yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya
dapat didaftar sebagai hak atas tanah yang sesuai
menurut ketentuan UUPA;
2. Oleh instansi pemerintah, badan hukum
atau perseorangan bukan warga masyarakat
hukum adat yang bersangkutan dengan hak atas
tanah menurut ketentuan UUPA berdasarkan
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pemberian hak dari negara setelah tanah tersebut
dilepaskan oleh masyarakat hukum adat atau
oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan
tata cara hukum adat yang berlaku7
Peraturan Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5
Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak
Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dipergunakan
sebagai pedoman dalam daerah melaksanakan
urusan pertanahan khususnya dalam hubungan
dengan masalah Hak Ulayat masyarakat adat
yang nyata-nyata masih ada di daerah yang
bersangkutan.
Peraturan ini memuat kebijaksanaan
yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap
Hak Ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat
hukum adat, sebagaimana dimaksud dalam
UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok Agraria. Kebijaksanaan tersebut
meliputi :
1. Penyamaan persepsi mengenai Hak Ulayat
(Pasal 1);
2. Kriteria dan penentuan masih adanya Hak
Ulayat hak yang serupa dari masyarakat
hukum adat (Pasal 2 dan Pasal 5);
3. Kewenangan masyarakat hukum adat
terhadap tanah Ulayatnya
( Pasal 2
dan Pasal 4 );
PEMBAHASAN
A. Pengakuan Pengakuan Hukum terhadap Hak
Ulayat dan Masyarakat Hukum Adat
Istilah masyarakat hukum adat sebetulnya
masih sering menjadi topik perdebatan hingga
kini.
Sebahagian
kalangan
memandang
masyarakat hukum mengandung kerancuan
antara ”Masyarakat Hukum Adat” dengan
”Masyarakat Hukum”. Istilah Masyarakat
Hukum Adat menekankan pada ”Masyarakat
hukum”, dan istilah Masyarakat Hukum-Adat
7

Boedi Harsono, Himpunan Peraturan-peraturan
Tanah,(Jakarta : Djambatan, 2000).,Hal.63-65.

Hukum

menekankan pada Hukum Adat.
Dilain pihak ada juga yang berpendapat
bahwa Masyarakat Hukum Adat hanya mereduksi
masyarakat adat dalam dimensi hukum saja. Padahal
masyarakat adat juga bergantung pada dimensi
lainnya, seperti dimensi sosial, politik, agama,
budaya,ekologi dan ekonomi. Secara sederhana,
tidak semua masyarakat adat memiliki instrumen
yang bisa dikualifikasikan sebagai hukum tetapi
mereka tetap memiliki hak-hak tradisional atau
hak-hak adat yang didasarkan pada hubungan
kesejarahan dan norma-norma lokal yang luhur
dari interaksi yang panjang. Sehingga seharusnya
konstitusi negara tidak membeda-bedakan antara
Masyarakat Adat dengan Masyarakat Hukum Adat.
Pasal 3 UUPA menyebut tentang Masyarakat
Hukum Adat, tanpa memberikan penjelasan lebih
lanjut mengenai pengertiannya. Bahkan dalam
berbagai kesempatan dalam memori Penjelasan
sering digunaka istilah Masyarakat Hukum, yang
dimaksud adalah masyarakat Hukum Adat yang
disebut secara eksplisit dalam Pasal 3 tersebut.
Secara teoretis, pengertian Masyarakat Hukum dan
masyarakat Hukum Adat adalah berbeda. Kusumadi
Pujosewojo (1971) mengartikan masyarakat hukum
sebagai suatu masyarakat yang menetapkan, terikat
dan tunduk pada tata hukumnya sendiri. Sedangkan
Masyarakat Hukum Adat adalah Masyarakat yang
timbul secara spontan di wilayah tertentu yang
berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh
penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya,
dengan atau solidaritas yang sangat besar diantara
para anggotanya, yang memandang bukan anggota
masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan
wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya
dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.
Pemanfaatan oleh orang luar harus dengan izin dan
pemberian imbalan tertentu berupa rekognisi dan
lain-lain.
Masyarakat yang memperkembangkan ciriciri khas hukum adat (komunal, ikatan batin yang
kuat antar anggota baik yang dikarenakan faktor
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geneologis, teritorial dan geneologis teritorial.)
itulah yang disebut masyarakat hukum adat.
Menurut Maria SW Sumardjono (2001;hal 56),
beberapa ciri pokok
masyarakat
hukum
adat
adalah
mereka merupakan suatu kelompok manusia,
mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari
kekayaan perorangan, mempunyai batas wilayah
tertentu dan mempunyai kewenangan tertentu.
Masyarakat Hukum Adat mempunyai salah satu
hak yang terpenting terkait dengan ruang hidupnya
yaitu ”hak Ulayat” sebagaimana tercantum dalam
Pasal 3 UUPA; Dengan mengingat ketentuan
dalam Pasal 1 dan Pasal 3 dinyatakan bahwa;
pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa
itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat,
sepanjang menurut kenyataannya masih ada,
harus sedemikian rupa hingga sesuai
dengan kepentingan nasional dan
negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa
serta tidak boleh bertentangan dengan UU dan
peraturan lain yang lebih tinggi.
UUPA sendiri tidak memberikan
penjelasan tentang hak ulayat itu, kecuali
menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan
hak ulayat adalah beschikkingrecht dalam
kepustakaan hukum adat. Hak ulayat sebagai
istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat
sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum
adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus
dan mengatur tanah seisinya, dengan daya laku
ke dalam maupun keluar.
Dengan
demikian,
hak
ulayat
menunjukkan
hubungan
hukum
antara
masyarakat hukum (subyek hak) dan tanah/
wilayah tertentu (obyek hak).
Hak ulayat tersebut berisi wewenang
untuk :
1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan
tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam
dan
lain-lain)
persediaan
(pembuatan
pemukiman/persawahan baru dan lain-lain)

dan pemeliharaan tanah.
2. Mengatur dan menetukan hubungan hukum antara
orang dengan tanah (memberikan hak tertentu
pada subyek tertentu.
3. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum
antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan
hukum yang berkenaan dengan tanah (jual-beli,
warisan dan lain-lain).
Isi wewenang hak ulayat tersebut
menyatakan, bahwa hubungan antara masyarakat
hukum adat dengan tanah/wilayahnya adalah
hubungan menguasai, bukan hubungan milik
sebagaimana halnya dalam konsep hubungan antara
negara dengan tanah menurut Pasal 33 ayat (3)
UUD 1945. Dengan demikian UUPA memberikan
pengakuan bersyarat terhadap hak ulayat yaitu:
pertama, syarat eksistensinya (keberadaannya)
yakni tanah hak ulayat diakui sepanjang menurut
kenyataannya masih ada. Artinya bahwa di daerah
yang semula ada tanah hak ulayat, namun dalam
perkembangan selanjutnya , hak milik perorangan
menjadi kuat, sehingga menyebabkan hilangnya
tanah hak ulayat, maka tanah hak ulayat tidak akan
dihidupkan kembali. demikian pula di daerahdaerah yang tidak pernah ada tanah hak ulayat ,
tidak akan dilahirkan tanah hak ulayat yang baru.
Kedua, syarat pelaksanaannya yaitu sesuai dengan
kepentingan nasional dan negara yang berdasar atas
persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan
dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang
lebih tinggi.
Menurut Maria SW Sumardjono, bahwa
pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat akan
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
seyogyanya memuat :
1. Kriteria penentu eksistensi hak ulayat.
2. Pihak-pihak yang terlibat dan berwenang dalam
proses penentuan tersebut.
3. Mekanisme/tatacara penentu eksistensi hak
ulayat.
4. Pelembagaan hak ulayat yang terbukti
keberadaannya dalam bentuk hak pengelolaan
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berdasarkan pasal 2 ayat (4) UUPA berikut
kewenangannya.
5. Hak-hak dan kewajiban masyarakat hukum
adat sebagai pemegang hak pengelolaan.
Sebenarnya
perhatian
terhadap
pentingnya menghormati dan melindungi hakhak adat telah terwujud dengan komitmen
masyarakat internasional meliputi berbagai
konvensi internasional yang diawali dengan
The United Nations Charter pada tahun 1945.
Dalam perkembangannya, berbagai konvensi
internasional yang memuat penghormatan dan
perlindungan hak-hak adat tercatat antara lain
pada;
1. The United Nations Charter (1945)
2. The Universal Declaration of Human Rights
(1948)
3. The United Nations Convention on the
Prevention and Punishment of the crime of
Genocide (1951).
4. Rio Declaration on Environment and
Development (1992)
5. Agenda 21 (UN Conference on Environment
and Development (1992)
Dimensi nasional penghormatan dan
perlindungan terhadap masyarakat hukum adat
dan hak-haknya terutama dalam Pasal 3 UUPA,
Pasal 18 UUD 1945 hasil amandemen. Dalam
pembangunan sekarang ini sangat dibutuhkan
partisipasi masyarakat hukum adat, yaitu sebagai
hal turut berperan serta masyarakat dalam suatu
kegiatan pembangunan. Pengaturan partisipasi
masyarakat adat diatur dalam Konvensi ILO No.
169 Tahun 1989 tentang Masyarakat pribumi
dan masyarakat adapt di Negara merdeka. Pasal
15 ayat (1) bahwa hak masyarakat adat untuk
berpartisipasi dalam penggunaan, pengelolaan
dan konservasi sumber daya alam ditanah
mereka. Pasal 15 ayat (2) mengkonsultasikan
dengan masyarakat adat sebelum suatu Negara
dapat melaksanakan atau mengizinkan programprogram yang berkaitan dengan tanah masyarakat

adat.
Dalam UU No. 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal
53 dinyatakan; masyarakat berhak memberikan
masukan secara lisan dan tulisan dalam rangka
penyiapan atau pembahasan rancangan undangundang dan rancangan peraturan daerah. Ketentuan
tentang partisipasi juga diatur dalam Konvensi
Bangsa Pribumi dan masyarakat adat Pasal 6
menyatakan: mengharuskan agar Negara melakukan
konsultasi dengan bangsa pribumi dan masyarakat
adat melalui prosedur yang layak, terutama melalui
kelembagaan mereka miliki manakala langkahlangkah legislative atau administrative yang dapat
memberi dampak kepada mereka dan Negara harus
menetapkan kelengkapan yang diperlukan kepada
mereka.
Partisipasi masyarakat adat merupakan
suatu bentuk penerapan hak asasi manusia.
Partisipasi masyarakat meliputi semua nama yang
digunakan untuk menggambarkan bermacammacam mekanisme, dan dipakai oleh individu atau
kelompok untuk mengkomunikasikan pendapat atau
pandangan mereka tentang suatu isu publik.
Hak-hak khusus atas tanah yang dimiliki
oleh masyarakat adat adalah:
1.
Berpartisipasi
dalam
penggunaannya.
Partisipasi ini dalam arti masyarakat adat
mempunyai hak untuk menggunakan,
mengambil hasil atau untuk dimanfaatkan
bagi keperluan lainnya arti partisipasi
adalah masyarakat adat ikut serta ketika
pemerintah atau pihak swasta menggunakan
atau memanfaatkan sumber daya alam untuk
kepentingan komersial sehingga masyarakat
adat juga ikut mendapat keuntungan dari
kegiatan tersebut.
2.
Hak masyarakat adat dalam manajemen
sumber daya alam.
3.
Hak masyarakat adat untuk pelestarian sumber
daya alam.
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B. Implementasi Pengakuan Hukum serta
Hambatannya
Selain dari pengaturan tanah hak ulayat
yang ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 5
UUPA, melalui Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945
menentukan, bahwa negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan
masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang
diatur dalam UU.
Ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945
bertolak belakang dengan pendapat Boedi
Harsono yang menyatakan bahwa UUPA sengaja
tidak memerintahkan mengatur lebih lanjut tanah
hak ulayat dalam peraturan pelaksanaan UUPA,
karena hak itu keberadaannya akan dihapus.
Sepuluh tahun setelah amandemen konstitusi
ternyata masih belum mampu menyelesaikan
persoalan sebenarnya yang dihadapi masyarakat
hukum adat terutama di daerah. hal ini disebabkan
berbagai alasan diantaranya :
1. Adanya pembatasan pengakuan hukum
berupa persyaratan-persyaratan contohnya
seperti yang terdapat dalam UU Kehutanan,
UU Pemerintahan Daerah dan UU
perkebunan.
2. Kebijakan di masing-masing instansi
pemerintah belum sinergis sehingga
menciptakan sektoralisasi. Sektoralisasi
ini pada akhirnya telah menjadikan banyak
instansi pemerintah mengurusi Masyarakat
Hukum Adat menggunakan pendekatan yang
berbeda-beda dan parsial dalam memandang
keberadaan
dan hak-hak masyarakat
hukum adat, yang berakibat pada kondisi
masyarakat hukum adat yang terbelah-belah
mengikuti pola-pola sektoralisasi instansi
pemerintah.
3. Belum adanya kejelasan lembaga yang
paling berkompeten mengurusi keberadaan
dan hak-hak masyarakat hukum adat

serta belum terciptanya model pengaturan
yang komprehensif dalam pengakuan hukum
terhadap keberadaan masyarakat hukum
adat, baik substansi maupun kerangka
implementasinya.
PENUTUP
Kesimpulan
1. Pengakuan Pengakuan Hukum terhadap Hak
Ulayat dan Masyarakat Hukum Adat
UUPA tidak memberikan kriteria mengenai
eksistensi hak ulayat itu. Namun, dengan mengacu
pada pengertian-pengertian fundamental tersebut
di atas, dapat dikatakan bahwa kriteria penentu
masih ada atau tidaknya hak ulayat harus dilihat
pada tiga hal yakni :
1. Adanya masyarakat hukum adat yang
memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak
ulayat.
2. Adanya tanah/wilayah dengan batasbatas tertentu, sebagai lebensraum yang merupakan
obyek hak ulayat.
3. Adanya
kewenangan
masyarakat
hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan
tertentu.
Dipenuhinya ketiga persyaratan tersebut
secara kumulatif, kiranya cukup obyektif sebagai
kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat,
sehingga misalnya, walaupun ada masyarakat
hukum dan ada tanah atau wilayahnya, namun
apabila masyarakat hukum tersebut sudah tidak
mempunyai kewenangan untuk melakukan tiga
tindakan tersebut, maka hak ulayat dapat dikatakan
sudah tidak ada lagi. Pemenuhan kriteria tersebut
sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan dua hal.
Di satu pihak, bila hak ulayat memang sudah
menipis atau sudah tidak ada lagi hendaknya hal
ini menjadi kesadaran bersama, bahwa sebetulnya
secara sosiologis masyarakat hukum adat telah
ditingkatkan menjadi bangsa Indonesia. Di pihak
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lain, bila memang hak ulayat dinilai masih
ada maka harus diberikan pengakuan atas hak
tersebut di samping pembebanan kewajibannya
oleh negara.
2.

Implementasi Pengakuan Hukum serta
Hambatannya
UUPA tidak ada pengaturan dalam
bentuk peraturan perundangan mengenai hak
ulayat, dan membiarkan pengaturannya tetap
berlangsung menurut hukum adat setempat.
Mengatur hak ulayat menurut para perancang
dan pembentuk UUPA akan berakibat
menghambat perkembangan alamiah hak ulayat,
yang pada kenyataannya memang cenderung
melemah. Kecenderungan tersebut dipercepat
dengan membikin bertambah kuatnya hak-hak
individu, melalui pengaturannya dalam bentuk
hukum yang tertulis dan penyelenggaraan
pendaftarannya yang menghasilkan surat-surat
tanda pembuktian haknya.
Melemahnya
atau
bahkan
menghilangnya hak ulayat, diusahakan
penampungannya dalam rangka pelaksanaan
hak menguasai dari Negara, yang mencakup
dan menggantikan peranan kepala adat dan
para tetua adat masyarakat hukum adat yang
bersangkutan dalam hubungannya dengan
tanah-tanah yang sudah dihaki secara individual
oleh para warga masyarakat hukum adat yang
bersangkutan, seperti halnya tanah-tanah di
daerah-daerah lain.
Masyarakat yang selama ini menguasai
tanah atas dasar hukum adat merasa bahwa
tanah yang dikuasai tersebut secara ulayat
harus didaftar padahal hak ulayat pun tidak
akan didaftar. UUPA tidak memerintahkan
pendaftarannya, dalam PP No. 24 tahun 1997
hak ulayat secara sadar tidak dimasukkan dalam
golongan obyek pendaftaran tanah. Selama
ini masyarakat tidak memahami hak-hak apa
saja yang didaftar dan bagaimana prosedur

pendaftaran tanah.
Saran
Secara hukum telah ada pengakuan hukum
terhadap hak ulayat dan masyarakat hukum ada
yaitu dalam Pasal 3 UUPA dan Pasal18 B ayat (1).
UUD 1945, tetapi belum diatur lebih lanjut dalam
bentuk undang-undang dan pengakuan hukum yang
diinginkan bukanlah sekedar di atas kertas atau hanya
janji-janji belaka, namun menuntut pada perwujudan
dan pengamalan konstitusi yang sungguh-sungguh dari
semua pihak yang berkompten antara BPN (Badan
Pertanahan Nasional) dan pemerintah daerah setempat.
Saran dari penulisan ini antara lain:
1. Perlunya kebijakan terutama yang secara
menyeluruh mengatur keberadaan semua hak
ulayat dan masyarakat hukum adat yang ada;
2. Perlunya penguatan kelembagaan adat yang dapat
memfasilitasi masyarakat hukum adat dalam
berpartisipasi pada pembangunan; dan
3. Perlunya pengakuan tentang eksistensi keberadaan
masyarakat adat (indigenous people) melalui
pembentukan Undang-Undang Masyarakat Adat.
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Pusat Litbang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Kementerian Hukum dan HAM RI
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Jakarta Selatan
Email: firdaus_ham@yahoo.co.id
(Naskah diterima :28/10/2013, direvisi :26/11/2013, disetujui : 10/12/2013)
Abstract
The purpose of the study was intended to determine the policy of the local government in the fulfillment of
the right to basic education , and any obstacles encountered in the context of primary education in remote
indigenous areas . The purpose of the study was intended to determine the policy of the local government
in the fulfillment of the right to basic education , and any obstacles encountered in the context of primary
education in remote indigenous areas . The data used in this study is a secondary data collected by literature
search ( library research ) and primary data (field research ) that the data collected from each subject , in this
case the informant Department of Education , Principals & teachers ( formal ) , organizers of non education
informal ( outside of school ) , Community leader / religious , NGO , parents , and Children of primary school
age ( which is still in school and dropping out of school ) . While the primary data collection tool was the
interview will be made to suit the needs of the target group of the study. The study sample was taken from
the whole group / unit Belu District Education Office in East Nusa Tenggara Province . Local Government
Policy in the fulfillment of basic education rights to people in remote indigenous communities have been
working to improve the quality and quantity of basic education primary school . At the local government
level , there are efforts in basic education budget allocated in the budget although it has not reached 20 % as
stated in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 . Constraints faced in the provision of basic
education in the region is limited infrastructure and educators both in quantity and quality . Agencies active in
implementing basic education programs in addition to the education office is the Regional Office of Religious
and Social Service programs through family expectations (PKH) .
Keywords : Fulfillment of Basic Education Rights, a remote indigenous community
Abstrak
Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak atas
pendidikan dasar, dan kendala apa saja yang dijumpai dalam rangka menyelenggarakan pendidikan dasar di
wilayah adat terpencil. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam
pemenuhan hak atas pendidikan dasar, dan kendala apa saja yang dijumpai dalam rangka menyelenggarakan
pendidikan dasar di wilayah adat terpencil. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
yang dikumpulkan berdasarkan penelusuran literatur (library research) dan data primer (field research) yang
dikumpulkan dari setiap subjek data, dalam hal ini informan Dinas Pendidikan, Kepala sekolah & guru (formal),
Penyelenggara pendidikan non-formal (luar sekolah), Tokoh adat/agama, LSM, Orang tua murid, dan Anak
usia sekolah dasar (yang masih sekolah dan yang putus sekolah). Sedangkan alat pengumpulan data primer
adalah wawancara akan dilakukan terhadap kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sampel
penelitian ini diambil dari keseluruhan kelompok/unit Dinas Pendidikan di Kabupaten Belu Propinsi Nusa
Tenggara Timur. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak pendidikan dasar untuk masyarakat
komunitas adat terpencil sudah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan kuantitas sekolah
dasar. Di tingkat pemerintah daerah, ada upaya mengalokasikan anggaran pendidikan dasar di dalam APBD
meskipun belum mencapai 20% sebagaimana dicantumkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun
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1945. Kendala melaksanakan program pendidikan dasar selain dinas pendidikan adalah Kanwil Agama dan
Dinas Sosial melalui program keluarga harapan (PKH). yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan
dasar di wilayah ini adalah terbatasnya sarana dan prasarana dan tenaga pendidik baik secara kuantitas maupun
kualitas. Instansi yang aktif dalam melaksanakan program pendidikan dasar selain dinas pendidikan adalah
Kanwil Kementerian Agama dan Dinas Sosial melalui program keluarga harapan (PKH).
Kata kunci: Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar, komunitas adat terpencil
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Wilayah kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia memiliki lebih dari 17.600
pulau yang terletak di antara dua samudera dan
dua benua. Keadaan tersebut menempatkan
Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelago
state) terbesar di dunia, dua pertiga wilayahnya
merupakan wilayah laut dengan garis pantai 81.000
kilometer, luas wilayah perairan mencapai 5,9 juta
kilometer persegi, serta wilayah Zona Ekonomi
Ekslusif (ZEE) 4 juta kilometer persegi.
Negara Kesatuan Republik Indonesia,
wilayah darat berbatasan dengan tiga negara, yaitu
Malaysia, Papua New Guinea, dan Timor Leste
sedangkan wilayah laut berbatasan dengan delapan
negara yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura,
Vietnam, Philipina, Palau, dan Australia.
Pemerintah Indonesia masih memiliki
keterbatasan dalam penanganan wilayah-wilayah
yang secara geografis relatif masih sulit dijangkau.
Dalam keadaan tersebut, terdapat beberapa lokasi
yang masih dihuni oleh warga negara Indonesia
berupa komunitas adat terpencil dan terisolir dari
warga masyarakat lain yang ada di sekitarnya.
Keberadaan komunitas adat terpencil (KAT),
termasuk KAT terpencil selama ini cenderung
dianggap sebagai bagian pelengkap dari masyarakat
pada umumnya. Fungsinya cenderung dijadikan
sebagai kawasan khusus yang diperuntukkan bagi
keperluan wisata dan untuk penelitian-penelitian
yang sifatnya sosioantroplogis. Keunikan dan
keeksotisan adat istiadatnya hanya untuk tujuan
ekonomis dengan melupakan pemenuhan hakhaknya sebagai komunitas yang harus dilindungi.

Sebagai sebuah komunitas, mereka mempunyai
hak dan kewajiban sebagaimana warga negara
lainnya. Hak-hak dasar seperti hak atas pendidikan
dan kesehatan. Keberadaan yang terisolasi bukanlah
halangan untuk adanya persamaan hak dan kewajiban.
KAT adalah kelompok sosial budaya yang
bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum
terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial,
ekonomi, maupun politik (Panduan Pemberdayaan
Komunitas Adat Terpencil di Perbatasan Negara,
Departemen Sosial, Jakarta, 2004, hlm. 4). Isu KAT
saat ini merupakan masalah bilateral dan internasional
yang menyangkut kepentingan dua negara atau lebih.
Oleh sebab itu, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)
sebagai lembaga dunia yang melindungi kepentingan
negara-negara di dunia memberikan perhatian secara
khusus terhadap isu perbatasan termasuk komunitas
yang berada pada wilayah perbatasan.
Berdasarkan data dari Direktorat Pemberdayaan
Komunitas Adat Terpencil (KAT, tahun 2004) terdapat
sekitar 267.550 Kepala Keluarga atau sekitar 1.192.164
jiwa warga KAT. Secara keseluruhan KAT dijumpai
pada 2.811 lokasi pemukiman di 28 provinsi. Provinsi
Nusa Tenggara Timur menunjukkan jumlah KK KAT
33.865 sebaran di Kabupaten Timor Tengah Utara.
Permasalahan
geografis
dan
topografis
menyebabkan beberapa wilayah sulit dijangkau
sehingga berdampak pada ketertinggalan dalam derap
pembangunan nasional, khususnya di bidang sosial,
ekonomi, teknologi, serta perkembangan ideologi
yang cukup memprihatinkan. Di wilayah KAT ini
ditengarai pula kurang tersedianya pelayanan umum
dan sosial, sehingga komunitas bersangkutan tidak
dapat mengakses pelayanan pendidikan dasar.
Selain itu, kondisi sarana dan prasana pendidikan

Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 4 No. 2, Desember 2013

yang tidak memadai serta ketidaksediaan maupun
kerusakan gedung-gedung sekolah, fasilitas dan
kekurangan jumlah guru yang memiliki kualifikasi
menyebabkan kualitas pendidikan rendah.
Menurut Katarina Tomasevski, bahwa
hak asasi manusia adalah penjaga dari terjadinya
penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)
oleh negara, termasuk di bidang pendidikan,
yang dilakukan oleh pemerintah. Pengingkaran
terhadap hak atas pendidikan, menjadi penyebab
terekslusikannya seseorang dari kesempatan
kerja, marginalisasi ke sektor informal, yang
dibarengi dengan eksklusi dari skema jaminan
sosial. Mengatasi ketimpangan sosial ekonomi dan
kesempatan mencari penghidupan yang layak, tidak
mungkin dilakukan tanpa mengakui dan memenuhi
hak atas pendidikan. Demikian pula banyak problem
sosial, ekonomi, budaya dan politik yang tidak
dapat dipecahkan, kecuali dengan menyelesaikan
persoalan hak atas pendidikan ini, sebagai kunci
untuk membuka pemenuhan hak-hak asasi manusia
di bidang ekonomi, sosial dan budaya lainnya; ter
masukhaksipildanpolitik(http://habibch.wordpress.
com/2008/02/17/pendidikan-untuk-semua-hakatas-pendidikan-sebagai-hak-asasi-manusia/,
diakses pukul 13:55 WIB, 18 Maret 2008).
Pendidikan bagi setiap manusia termasuk
warga komunitas adat terpencil adalah hak asasi
manusia yang dijamin oleh konstitusi. Untuk itu,
pendidikan merupakan kebutuhan yang penting
untuk mengembangkan potensi dirinya dalam
kehidupannya, karena setiap manusia memerlukan
pendidikan agar tumbuh dan berkembang sesuai
dengan tingkat perkembangan usia, bakat, minat,
dan kecerdasannya.
Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan
bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri
melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak
mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat
dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan
budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan
demi kesejahteraan umat manusia. Pelayanan dan

pemenuhan pendidikan termasuk masyarakat adat
yang terpencil.
Pernyataan ini ditegaskan dalam Pasal 12
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas
perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk
memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan
meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia
yang beriman, bertakwa, bertanggungjawab berakhlak
mulia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.
Disamping itu, selama kurun waktu lima tahun
terakhir ini wawasan kebangsaan Indonesia tengah diuji
dengan munculnya berbagai konflik horizontal dan
gerakan separistisme yang mengarah ke disintegrasi
bangsa. Kejadian ini dipicu dengan mencuatnya isuisu ketimpangan ekonomi sebagai akibat dari tidak
meratanya pembangunan termasuk belum terpenuhinya
hak atas pendidikan masyarakat termasuk masyarakat
adat di perbatasan antar negara.
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, ada dua permasalahan
pokok yang perlu mendapat perhatian penting dalam
permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam
pemenuhan hak atas pendidikan dasar bagi
komunitas adat terpencil?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam rangka
menyelenggarakan
pendidikan
dasar
bagi
masyarakat adat terpencil?
Tujuan
Berdasarkan permasalahan di atas, maka secara
khusus tujuan penelitian sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah
dalam pemenuhan hak atas pendidikan dasar bagi
komunitas adat terpencil.
2. Kendala apa saja yang dijumpai dalam rangka
menyelenggarakan pendidikan dasar di wilayah
adat terpencil.
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Metode Penelitian
Untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian
di atas maka dilakukan penelitian ini bersifat
deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan pemenuhan
hak atas pendidikan dasar bagi komunitas adat
terpencil di lokasi penelitian. Analisis dilakukan
secara kualitatif dan kesimpulan ditarik dengan
merujuk pada tujuan penelitian ini.
Data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data sekunder yang dikumpulkan
berdasarkan penelusuran literatur (library research)
dan data primer (field research) yang dikumpulkan
dari setiap subjek data, dalam hal ini informan
Dinas Pendidikan, Kepala sekolah & guru (formal),
Penyelenggara pendidikan non-formal (luar
sekolah), Tokoh adat/agama, LSM, Orang tua
murid, dan Anak usia sekolah dasar (yang masih
sekolah dan yang putus sekolah). Sedangkan alat
pengumpulan data primer adalah wawancara akan
dilakukan terhadap kelompok sasaran sesuai dengan
kebutuhan penelitian. Sampel penelitian ini diambil
dari keseluruhan kelompok/unit Dinas Pendidikan
di Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur.
TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Hak atas Pendidikan
Menurut Manfred Nowak Hak atas pendidikan
merupakan bagian penting dari hak asasi manusia
(HAM). Pendidikan merupakan suatu prasyarat
bagi pelaksanaan HAM, karena penikmatan dari
hak-hak sipil dan politik tergantung dari suatu
tingkat minimum pendidikan, terutama melek
huruf (literacy). Begitu pula, banyak hak ekonomi,
sosial, dan budaya hanya dapat dilaksanakan secara
berarti apabila orang telah mencapai suatu tingkat
pendidikan minimum.
Sedangkan pandangan lain yang disampaikan
oleh Katarina Tomasevski bahwa HAM terfokus
pada hubungan vertikal, antara rakyat dan negara,
melalui serangkaian keberhasilan dan laranganlarangan. Hal ini memperinci apa yang seharusnya
dilakukan oleh pemerintahan, secara individu

maupun kolektif. Memastikan pendidikan gratis
serta wajib mencakup seluruh anak pada usia sekolah
dan hal-hal yang tidak seharus dilakukan (seperti
menghadapkan anak-anak usia sekolah kepada
indoktrinasi).
Marshall menegaskan hak atas pendidikan
adalah hak sosial yang sejati bagi warga negara, sebab
tujuan pendidikan adalah merancang masa depan orang
dewasa The right to education is a genuine social
right of citizenship, because the aim of education
during childhood is to shape the future adult. Hak ini
bukan hanya hak anak, tetapi juga merupakan orang
dewasa (as the right of the adult citizen to have been
educated). Marshall menyatakan tanpa pendidikan
tidak mungkin masyarakat mencapai kebebasan dan
karena itu pendidikan merupakan suatu prasyarat
yang diperlukan bagi kebebasan sipil (education is a
necessary prerequisite of civil freedom). Kebebasan
warganegara diperoleh setelah mereka mendapat
pendidikan dasar, sehingga mereka mengetahui hak
dan kewajibannya.
Hak atas pendidikan sudah menjadi hak hukum
(legal rights) karena sudah diatur dalam hukum positif.
Dalam hal ini, Marshall menerangkan bahwa: “Legal
rights, are rights which are enshrined in the law and are
therefore enforcable through the courts”. Oleh karena
itu, Marshall menyebut hak ini sebagai positive rights,
di mana wajib ada ikhtiar dari negara untuk memenuhi
dan melindungi hak ini bagi setiap warga negara.
Sebagai hak positif pelaksanaannya dilakukan oleh
negara. Setiap warga negara dapat menuntut negara
atau pemerintah agar memenuhi dan melindungi hak
atas pendidikan yang termasuk dalam kategori hak-hak
sosial.
Sebagai suatu hak yang harus dipenuhi oleh
Negara, maka
sangatlah wajar apabila Negara
mengeluarkan biaya yang banyak untuk pemenuhan
(to fulfil), perlindungan (to protect), dan pemajuan
(to promote) terhadap pendidikan (dasar). Hal ini
didasarkan penyelenggarakan pendidikan pada
prinsipnya menghabiskan biaya (cost centre), bukan
yang dapat mendatangkan keuntungan ( profit centre).
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Sri Soemantri (1999:2) dalam Tentang
Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945
menjelaskan Sistem pendidikan nasional belum
berhasil melakukan transformasi sosial melalui
pendidikan yang baik dan merata sebagai modal
sosial bagi eksistensi bangsa. Suatu bangsa akan
gagal apabila tidak mempunyai sistem pendidikan
yang baik, karena warga negara belum mengetahui
dengan baik tujuan berbangsa dan bernegara.
Padahal, pada tahun 1974 Sri Soemantri telah
mengingatkan tentang hak warga negara untuk
mendapatkan pendidikan yang layak, karena warga
negara harus mengetahui tujuan bernegara, hak-hak
dan kewajibannya.
Namun demikian, kenyataan menunjukkan
adanya kesenjangan (gap) yang besar antara das
Sollen dan das Sein di mana banyak warga Negara
khususnya masyarakat di daerah komunitas adat
terpencil yang masih hidup dalam keterbelakangan
pendidikan dan kemiskinan, Fakta ini menunjukkan
masih kurang kesadaran dari pemerintah pusat,
daerah, masyarakat bahwa pendidikan dasar
merupakan salah satu faktor utama yang dapat
meningkatkan kesejahteraan dan martabat manusia.
Pengertian Komunitas Adat Terpencil
KAT sebagai bagian dari masyarakat
Indonesia merupakan kelompok masyarakat
yang secara geografis bertempat tinggal di daerah
terpencil, terisolir dan sulit dijangkau. Kondisi
tersebut menyebabkan terbatas atau tidak adanya
akses pelayanan sosial yang diperoleh sehingga
mereka hidup dalam kondisi yang tertinggal dan
terbelakang.
Ada tiga rujukan yang akan digunakan untuk
melakukan
pemahaman terhadap pengertian
komunitas adat (umumnya dikenal sebagai
Traditional Communities, karena masyarakat
Indonesia baik modern maupun tradisional dapat
disebut Indigenous atau berasal dari tanah air).
Menurut Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden
No. 111 tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan

Sosial Komunitas Adat Terpencil, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) yang selama ini dikenal dengan
sebutan masyarakat terasing adalah kelompok sosial
budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang
atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik
sosial, ekonomi, maupun politik.
Karakteristik komunitas adat menurut Pasal 1
ayat (2) Keppres No. 111 tahun 1999 adalah berbentuk
komunitas kecil, tertutup, dan homogen; pranata sosial
bertumpu pada hubungan kekerabatan; pada umumnya
terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau;
pada umumnya hidup dengan ekonomi subsistem;
peralatan dan teknologinya sederhana; ketergantungan
pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat
relatif tinggi; dan terbatasnya akses pelayanan sosial,
ekonomi dan politik.
Pemenuhan Hak atas Pendidikan bagi Komunitas
Adat Terpencil
Pendidikan merupakan salah satu HAM yang
melekat pada diri setiap warga Negara. Pemenuhan
hak-hak dasar, seperti hak atas pendidikan dasar
sebagai HAM ini merupakan tanggung jawab negara,
khususnya pemerintah, yang diamanatkan oleh UUD
1945. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar
(UUD 1945) menegaskan bahwa setiap orang berhak
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
serta memperoleh pelayanan sosial. Selanjutnya, ayat
(2) menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapat
kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan.
Pasal 26 DUHAM menyatakan setiap orang
berhak atas pendidikan. Pendidikan harus bebas biaya,
setidaknya pada tingkat dasar dan tingkat rendah.
Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan
teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi
semua orang, pendidikan tinggi harus dapat dimasuki
dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan
kepantasan. Bunyi Pasal 26 tersebut sejalan dengan
tujuan penyelenggaraan negara, yaitu salah satunya
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untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Pembukaan
UUD 1945 aline IV).
Tujuan penyelenggaraan negara tersebut
dirumuskan dalam Pasal 31 UUD 1945 yang
telah diamandemen yang diperjelas dalam Pasal 5
Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional yang menyatakan: (1). Setiap
warga negara mempunyai hak yang sama untuk
memperoleh pendidikan yang bermutu; (2). Warga
negara yang memiliki kelainan fisik, emosional,
mental, intelektual, dan/atau sosial berhak
memperoleh pendidikan khusus; (3). Warga negara
di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat
adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan
layanan khusus; (4). Warga negara yang memiliki
potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak
memperoleh pendidikan khusus; dan (5). Setiap
warga negara berhak mendapatkan kesempatan
meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
Secara historis memang tanggungjawab utama
pemenuhan hak atas pendidikan anak berada di
tangan orang tua anak masing-masing dan berikutnya
tanggungjawab ini berada di tangan masyarakat.
Dalam masyarakat yang sudah mempunyai
pemerintahan yang demokratis, tanggungjawab
utama pemenuhan hak atas pendidikan ini berada
di tangan pemerintah yang menguasai sumber daya
alam.
PEMBAHASAN
Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar
Kondisi Geografis dan Demografis
Secara geografis, Provinsi Nusa Tenggara
Timur terletak di belahan paling selatan wilayah
Indonesia. Di bagian barat berbatasan dengan Nusa
Tenggara Barat, di sebelah utara berbatasan dengan
Selat Makassar, di timur berbatasan dengan Provinsi
Maluku dan Negara Timor Leste serta di selatan
berbatasan dengan Samudera Indonesia.
Propinsi ini terdiri atas 566 pulau, 246 pulau
mempunyai nama dan 320 pulau lainnya belum
mempunyai nama. Luas daratan di provinsi ini

47.349,9 Km dan luas lautan mencapai 200.000
Km. Dengan demikian, secara umum provinsi ini
sebenarnya merupakan daerah kepulauan.
Secara administratif, wilayah Propinsi Nusa
Tenggara Timur telah berkembang dari tahun ke tahun
sesuai dengan dinamika kependudukan. Keadaan
terakhir, Nusa Tenggara Timur terdiri atas 15 daerah
tingkat II, yaitu: Kabupaten Manggarai, Ngada, Ende,
Sikka, Flores Timur, Lembata, Alor, Belu, Timor
Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Kupang, RoteNdao, Sumba Timur dan Sumba Barat, serta satu kota
yaitu Kota Kupang. Dari 15 wilayah administratif
pemerintahan tingkat II ini menaungi 191 kecamatan
dan 2.608 kelurahan/desa. Luas wilayah masingmasing kabupaten cukup bervariasi, dimana Kabupaten
Sumba Timur memiliki luas wilayah terbesar yaitu
7.000,50 kilometer persegi, dan yang terkecil adalah
Kota Kupang dengan luas wilayah hanya 160,34
kilometer persegi.
Kependudukan dan Pendidikan
Jumlah penduduk berdasarkan data BPS Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 adalah sebanyak
4.218.795 jiwa yang tersebar di seluruh wilayah
Nusa Tenggara Timur. Penduduk yang mendiami
Provinsi Nusa Tenggara Timur berasal dari bermacammacam ras, seperti ras Negroid (campuran Negroid
dan Astroafrikan) dan ras Eropoid (Mediteran).
Diperkirakan di daerah ini hidup kurang lebih 17 suku
dengan 32 bahasa. Rincian jumlah penduduk Provinsi
Nusa Tenggara Timur dapat dilihat dalam tabel 10
dibawah (Profil Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2005).
Laju pertumbuhan penduduk Propinsi Nusa
Tenggara Timur periode 1990 – 2000 sebesar 1,6
persen per tahun. Keadaan ini sudah menurun jika
dibandingkan dengan periode sebelumnya, yakni pada
periode 1971 – 1980 laju pertumbuhan penduduk
sebesar 1,95 persen per tahun, periode 1980 – 1990
sebesar 1,79 persen per tahun, periode 1990 – 1995
menjadi 1,82 persen per tahun, periode 1996 – 2000
menjadi 1,86 persen per tahun dan terakhir periode
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2001 – 2005 menjadi 1,84 persen per tahun.
Berdasarkan data BPS Propinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2004 kepadatan penduduk
Nusa Tenggara Timur menunjukkan sekitar 89,10
orang per kilometer persegi yang berarti telah
mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan
kepadatan penduduk pada Tahun 2003 yaitu berkisar
86,58 orang per kilometer persegi. Bila ditinjau per
kabupaten/kota maka pada tahun 2005 Kota Kupang
menjadi daerah yang terpadat penduduknya dengan
tingkat kepadatan yang mencapai kurang lebih
1.671,06 orang per kilometer persegi. Sedangkan
kabupaten Sumba Timur menjadi daerah dengan
tingkat kepadatan penduduk yang terendah dengan
angka kepadatan 29,16 orang per kilometer persegi.
Struktur umur penduduk Nusa Tenggara
Timur Tahun 2005 menunjukkan rata-rata
penduduknya masih didominasi oleh penduduk
berusia muda yaitu kurang dari 15 tahun. Namun
dari tahun ke tahun proporsi penduduk usia 15 – 64
tahun memperlihatkan kecenderungan yang dinamis
(berubah-ubah secara turun-naik), yaitu dari 54,75
persen pada tahun 1980, menjadi 55,71 persen pada
tahun 1990, menjadi 57,96 persen pada tahun 1995
dan sempat berkurang menjadi 55,91 persen pada
tahun 2001 dan menurun kembali menjadi 54,82
persen pada tahun 2005 (Profil Kesehatan Propinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2005).
Perlu juga dicatat disini, bahwa salah satu
ciri khas dan kekayaan di Propinsi Nusa Tenggara
Timur adalah adanya keanekaragaman etnis.
Ada lebih dari 20 ethno-linguistic groups yang
tersebar di propinsi ini, namun sayangnya tidak
memiliki tradisi kebersamaan yang kokoh. Hal ini
menyebabkan adanya keterpisahan secara kultural.
Keterpisahan ini juga dipengaruhi oleh adanya
pembatas-pembatas wilayah secara topografi,
seperti perbukitan dan pegunungan, serta kondisi
kepulauan.
Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar
Di NTT kelas yang rusak untuk tingkat SD
mencapai lebih dari separuh dari total jumlah sekolah

yang ada, sedangkan untuk tingkat SMP mencapai
kurang dari 20%. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Sub
Dinas Pemberdayaan KAT bahwa kondisi sekolah
di daerah KAT khususnya daerah perbatasan negara
sangat memprihatinkan. Dana dekon sebesar 10 persen
dari APBD belum cukup untuk menanggulangi dan
mengatasi permasalahan KAT khususnya pemenuhan
pendidikan bagi anak-anak di daerah KAT.
Program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial
melalui pemberdayaan KAT masih berjalan walau
dana yang diberikan oleh pusat tidak besar. Lokasi
yang sudah diberdayakan, yaitu di Kabupaten Belu,
Kecamatan Rinhat, Desa Tafuli, Suku Tafuli dengan
jumlah 125 kepala keluarga. Sedangkan yang sedang
diberdayakan adalah kecamatan Sasitamean, Desa
Tunabesi,`Suku Nefonafui dengan jumlah 177 kepala
keluarga dan Desa Bani-Bani, Suku Eut Bani-Bani. Di
Lokasi yang sudah dan sedang diberdayakan itu Dinas
Sosial membangun perumahan bagi masyarakat KAT.
Selain jumlah gedung dan ruang kelas, fasilitas
sekolah juga merupakan pendukung yang diperlukan
bagi kelancaran proses belajar-mengajar. Berdasarkan
informasi yang diperoleh dari kunjungan lapangan
ke SD di daerah perbatasan Timor Leste (yaitu SDK
Nanaeklot) fasilitas sekolah masih kurang memadai,
khususnya dalam hal ketersediaan buku pelajaran,
perpustakaan, WC, UKS, dan sarana/prasarana olah
raga. Kekurangan (jumlah) guru diakui oleh pihak dinas
pendidikan dan sekolah. Untuk mengatasi masalah ini
diakui dinas banyak mengangkat guru honor.
Salah satu penyebab dari kekurangan guru adalah
karena adanya Peraturan Pemerintah No. 25 tahun
2002 yang menyatakan kewenangan dinas pendidikan
tingkat provinsi adalah pada pendidikan khusus dan
layanan khusus seperti sekolah. PP No. 25 tahun 2002
kemudian direvisi menjadi PP No. 41 tahun 2007
yang secara halus mengamputasi kewenangan dinas
pendidikan tingkat provinsi, seperti penentuan guru
merupakan kewenangan pemerintah kota/kabupaten
(Hasil Wawancara Dinas Pendidikan Prov. NTT).
Akan tetapi, dinas pendidikan provinsi terus
berupaya mencapai program pendidikan dasar melalui
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program perluasan akses pendidikan bagi semua
anak usia sekolah khususnya (wajib belajar).
Program lainnya adalah melalui pembangunan unit
sekolah baru, rehabilitasi ruang kelas dan lainnya.
Yang lebih konkrit dalam mewujudkan pendidikan
dasar (formal) adalah pembangunan unit sekolah
baru, rehabilitasi ruang kelas dan pemberian
bantuan operasional sekolah (BOS) dan sebagainya.
Mengenai dana pendidikan atau yang disebut dengan
dana alokasi khusus yang dari pusat ada, tetapi
tidak melalui provinsi sehingga sulit dipantau dan
pemerintah daerah menyediakan alokasi sebesar 9
% dari APBD.
Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan
pendidikan dasar di wilayah ini adalah terbatasnya
sarana dan prasarana dan tenaga pendidik baik
secara kuantitas maupun kualitas. Instansi yang
aktif dalam melaksanakan program pendidikan
dasar selain dinas pendidikan adalah Kanwil Agama
provinsi dan dinas sosial melalui program keluarga
harapan (PKH).
Dukungan masyarakat terhadap program
pendidikan dasar berupa mendaftarkan anak usia
sekolah ke sekolah formal yang ada di lingkungan
terdekat.
PENUTUP
Kesimpulan
1. Kebijakan pemerintah daerah dalam pemenuhan
hak atas pendidikan dasar sudah berupaya
meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan
kuantitas sekolah dasar. Di tingkat pemerintah
daerah, ada upaya mengalokasikan anggaran
pendidikan dasar di dalam Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah meskipun belum mencapai
20% sebagaimana dicantumkan dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
2. Salah satu kendala penyelenggaraan pendidikan
dasar adalah keterbatasan ruang kelas baik
kualitas maupun kuantitas. Meskipun proses
belajar mengajar dapat dilakukan di luar ruang

kelas, namun ruang kelas merupakan sarana yang
sangat penting untuk kelancaran proses belajar
mengajar. Selain fasilitas ruang kelas/gedung
sekolah, fasilitas lain seperti lapangan olah raga,
ruang UKS (unit kesehatan sekolah), perpustakaan,
dan peralatan olah raga belum tersedia secara baik.
Guru merupakan masalah serius yang dihadapi
di seluruh wilayah yang dikunjungi. Kekurangan
tenaga guru dialami oleh wilayah-wilayah yang
sangat terpencil/terisolasi, baik karena keadaan
geografis maupun karena kelangkaan sumber
daya manusia. Selain jumlah, juga kualitas SDM
guru yang mempunyai latar belakang pendidikan
keguruan masih sangat terbatas.
Saran
1. Perlunya kerja sama pemerintah daerah dan lembagalembaga non pemerintah untuk menyediakan ruang
kelas baik kuantitas maupun kualitas yang lebih baik
guna mengatasi kekurangan ruang kelas (gedung
sekolah) di daerah terpencil.
2. Pemerintah daerah bekerja sama dengan lembaga/
organisasi non pemerintah setempat perlu
mempertimbangkan membuka pusat pelatihan
untuk menghasilkan tenaga pengajar lebih banyak
(dengan memperhatikan tenaga lokal potensial
untuk “membantu” guru (formal) yang tersedia).
3. Pemerintah daerah perlu mengupayakan secara terus
menerus penyadaran masyarakat tentang pentingnya
pendidikan dasar bagi anak-anak melalui sosialisasi
pemenuhan hak asasi setiap anak untuk menikmati
pendidikan dasar.
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Abstract
Government has yet to implement the four recommendations once submitted by the DPR to the government,
particularly the completion of cases of alleged human rights violations in the past, showed that there was no
political will from the government to implement the recommendations . House of Representatives as part of
determining whether or not an event for past human rights violations prosecuted merely regarded as a formality.
That provision was justified Law No. 26 Year 2000 on Human Rights Court which authorizes Parliament to
establish the Ad Hoc Court. However, the investigation is not by Parliament but by an independent agency
such as the National Human Rights Commission.
Key Word: The position of the House of Representatives, the Settlement Human rights violations, human
rights violations.

Abstrak
Dengan melihat kondisi saat ini dimana pemerintah belum melaksanakan empat rekomendasi yang pernah
disampaikan oleh DPR kepada pemerintah, khususnya terhadap penuntasan kasus-kasus dugaan pelanggaran
HAM yang berat di masa lalu, menunjukkan bahwa tidak pernah ada keinginan politik (political will)
dari pemerintah untuk melaksanakan rekomendasi tersebut. Rekomendasi tadi merupakan produk resmi
kelembagaan DPR yang bukan didasarkan pada periode DPR pada waktu tertentu. Memasukkan DPR sebagai
bagian yang menentukan dari dapat tidaknya suatu peristiwa pelanggaran HAM masa lalu diadili hanyalah
dianggap sebagai stempel saja. Bahwa ketentuan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan
HAM yang memberikan wewenang kepada DPR untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc masih
dibenarkan, namun penyelidikan bukanlah oleh DPR melainkan oleh lembaga independen seperti KOMNAS
HAM.
Kata Kunci: Kedudukan DPR, Penyelesaian Pelanggaran HAM, Pelanggaran HAM Yang Berat
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Salah satu upaya pemerintah untuk
menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia
(HAM) adalah melahirkan Undang-Undang Nomor
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia (UU No.26/2000). Undang-undang ini
merupakan hukum formil dari Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 (UU No.39/1999). Diharapkan
dengan adanya UU No.26/2000 dapat mengurangi
dan mencegah terjadinya pelanggaran HAM di
Indonesia. Namun, tidak semua pelanggaran HAM
dapat diselesaikan pada Pengadilan HAM, hanya
kasus-kasus tertentu yang menjadi kewenangan dari
Pengadilan HAM dan menggunakan hukum acara
sebagaimana yang diatur pada undang-undang
tersebut.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode
2004-2009 telah membentuk Panitia Khusus
(Pansus) “Pansus Orang Hilang” yang memiliki
mandat melakukan penanganan pembahasan atas
hasil penyelidikan penghilangan orang secara paksa
periode 1997-1998. Dalam Sidang Paripurna DPR,
28 September 2009, Pansus DPR melaporkan telah
terjadi pelanggaran HAM berat, dalam bentuk
pembunuhan, perampasan kemerdekaan secara
sewenang-wenang, penyiksaan, penganiayaan,
dan penghilangan secara paksa terhadap penduduk
sipil. DPR lalu memberikan rekomendasi terkait
penanganan pembahasan atas hasil penyelidikan
penghilangan orang secara paksa periode 19971998. Rekomendasi tersebut adalah:
a. Merekomendasikan kepada Presiden untuk
membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.
b. Merekomendasikan kepada Presiden serta
segenap institusi pemerintah serta pihak-pihak
terkait untuk segera melakukan pencarian
terhadap 13 orang yang oleh Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih
dinyatakan hilang.Rekomendasi ini merupakan
kelanjutan dari hasil penyelidikan pro-justitia

Komnas HAM dan sangat jelas langkah-langkah
yang harus diambil oleh pemerintah.1 Saat ini
yang telah dilakukan oleh pemerintah barulah pada
persiapan meratifikasi Konvensi Perlindungan
Bagi Setiap Orang dari Penghilangan Paksa sebagai
bentuk dukungan pemerintah melawan praktik
penghilangan paksa di Indonesia.
c. Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk
merehabilitasi dan memberikan kompensasi
terhadap keluarga korban yang hilang.
d. Merekomendasikan kepada pemerintah agar segera
meratifikasi konvensi Anti Penghilangan Paksa
sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk
menghentikan praktik Penghilangan Paksa di
Indonesia.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor :
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM bahwa,
pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi
sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa
dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc. Pengadilan
HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dibentuk atas usul
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia
berdasarkan peristiwa tertentu melalui Keputusan
Presiden (Keppres).
2

Permasalahan
Apa
yang
telah
disampaikan
tadi
menggambarkan betapa DPR memiliki peranan penting
dalam menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran
HAM yang berat, dalam konteks pelaksanaan fungsi
pengawasan DPR dalam kaitannya dalam penentuan
kebijakan.3 Dalam Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 Tahun
2000, disebutkan bahwa Pengadilan HAM ad hoc
dibentuk berdasarkan usulan DPR melalui sebuah
Keputusan Presiden, selengkapnya ketentuan tersebut
menyatakan: “Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan
peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden”.4
Dengan melihat kondisi saat ini dimana
pemerintah belum melaksanakan empat rekomendasi
yang pernah disampaikan oleh DPR kepada pemerintah,
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khususnya terhadap penuntasan kasus-kasus
dugaan pelanggaran HAM yang berat di masa lalu,
menunjukkan bahwa tidak pernah ada keinginan
politik (political will) dari pemerintah untuk
melaksanakan rekomendasi tersebut. Rekomendasi
tadi merupakan produk resmi kelembagaan DPR
yang bukan didasarkan pada periode DPR pada
waktu tertentu. Sebagai lembaga, DPR masih
memiliki tanggung jawab terhadap kelanjutan
rekomendasi tersebut, dijalankan atau tidak oleh
Presiden. Sedangkan rekomendasi tersebut adalah
bagian dari pelaksanaan fungsi DPR, sebagai
mandat dari Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 Tahun
2000 tentang Pengadilan HAM, dan Pasal 26 UU
No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan
MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kontrol terhadap
pelaksanaan kebijakan (control of policy executing)
tidak berfungsi secara maksimal. Pertanyaannya
adalah bagaimana kedudukan DPR dalam
penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM yang
berat di Indonesia?
Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan
gambaran terkait kedudukan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dalam penyelesaian pelanggaran hak
asasi manusia (HAM) Yang Berat.
Metodologi Penelitian
Penelitian merupakan penelitian hukum
normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan cara melihat sisi yuridis
normatif. Penelitian bersifat penelitian deskriptif.
Pemghimpunan dan pengolahan data dilakukan
secara sekunder berupa bahan-bahan hukum
melalui penelusuran kepustakaan seperti tulisantulisan, literature, hasil-hasil penelitian dengan
melihat berbagai peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan hal tersebut.

PEMBAHASAN
Kedudukan DPR Dalam Undang-Undang
Pengadilan HAM
Menyikapi Resolusi Dewan Keamanan PBB
terhadap pelanggaran berat HAM yang terjadi di
Timor-Timur Pasca jajak pendapat, maka Pemerintah
Indonesia membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia
dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pengadilan
HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran
HAM yang berat. Definisi pelanggaran berat HAM
terdapat pada Pasal 104 UU No.39 Tahun 1999 tentang
HAM, yang menyatakan pelanggaran HAM yang berat
adalah: Pembunuhan massal (genocide), pembunuhan
sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan
(arbitrary/extra
judicial
killing),
penyiksaan,
penghilangan hilang orang secara paksa, perbudakan
atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis
(systematic discrimination).
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak
memberikan definisi tentang pelanggaran HAM yang
berat, tetapi hanya menyebut kategori pelanggaran
berat HAM, yang terdiri dari kejahatan kemanusiaan
dan kejahatan genosida. Kejahatan kemanusiaan
adalah: Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai
bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang
diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara
langsung terhadap penduduk sipil, berupa:
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.

Pembunuhan
Pemusnahan
Perbudakan
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara
paksa
Perampasan kemerdekaan atau perampasan
kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang
yang melanggar ketentuan hukum internasional
Penyiksaan
Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara
paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan
atau sterilisasi secara paksa tau bentuk-bentuk
kekerasan seksual lain yang setara
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h.

Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu
atau perkumpulan yang didasari persamaan
paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya,
agama, jenis kelamin atau alasan lai yang
telah diakui secara universal sebagai hal yang
dilarang menurut hukum internasional
i. Penghilangan orang secara paksa atau
j. Kejahatan apartheid
Sedangkan kejahatan genosida, yaitu: Setiap
perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk
menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau
sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis,
kelompok agama dengan cara:
a. Membunuh anggota kelompok.
b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau
mental yang berat terhadap anggota-anggota
kelompok.
c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok
yang akan mengakibatkan kemusnahan secara
fisik baik seluruh atau sebagiannya.
d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan
untuk mencegah kelahiran didalam kelompok.
e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari
kelompok tertentu ke kelompok lain.
Pembatasan jenis kejahatan yang diatur
oleh undang-undang tersebut, mengakibatkan
tidak semua pelanggaran HAM dapat diadili oleh
pengadilan ini. Definisi kedua kejahatan di atas
merupakan pengadopsian dari kejahatan yang
merupakan yurisdiksi International Criminal Court
( ICC) yang diatur pada Pasal 6 dan 7 Statuta Roma.
Selain cakupan kejahatan yang dapat diproses
oleh pengadilan HAM, masalah retroaktif juga
menjadi perbincangan hangat dalam penyelesaian
pelanggaran HAM yang berat. Pengadilan HAM
Indonesia berwenang untuk mengadili pelanggaran
HAM yang berat setelah Undang-Undang Nomor
26 Tahun 2000 berlaku. Bagi pelanggaran HAM
berat yang terjadi sebelum undang-undang ini
diundangkan, maka dilaksanakan oleh Pengadilan
HAM Ad hoc, yang dibentuk berdasarkan Keputusan

Presiden melalui usul Dewan Perwakilan Rakyat (
DPR).
Hal ini sering disalahtafsirkan bahwa DPRlah yang berwenang untuk menentukan bahwa
suatu peristiwa merupakan pelanggaran berat HAM
atau bukan, padahal sebagai lembaga politik DPR
tidak memiliki kewenangan sebagai penyelidik
yang merupakan tindakan yudisial dan merupakan
kewenangan Komnas HAM seperti yang diatur
undang-undang.
Hukum acara yang digunakan dalam Pengadilan
HAM adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) sepanjang tidak diatur secara khusus
oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 (lex
specialis derogat lex generalis).
Menurut penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU
Pengadilan HAM, secara eksplisit ditegaskan, ”dalam
hal DPR mengusulkan dibentuknya pengadilan
HAM ad hoc, DPR mendasarkan pada dugaan telah
terjadinya pelanggaran HAM yang berat yang dibatasi
pada locus dan tempus delicti tertentu yang terjadi
sebelum diundangkannya UU ini”. Ini berarti, setiap
pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum UU No
26/2000 terbentuk, DPR wajib merekomendasikan/
mengusulkan pembentukan pengadilan HAM ad
hoc atas peristiwa dugaan pelanggaran HAM berat
berdasarkan hasil temuan Komnas HAM dan Jaksa
Agung.
Di tahapan ini, DPR tak boleh menolak
memberikan rekomendasi pembentukan pengadilan
HAM ad hoc dengan alasan tidak ditemukan
pelanggaran HAM berat. Di sini DPR tak perlu menilai
substansi perkara ada tidaknya pelanggaran HAM
berat. Yang berwenang menilai hanya pengadilan
HAM ad hoc, bukan DPR.
Dalam
pelaksanaannya,
pembentukan
pengadilan HAM ad hoc atas peristiwa pelanggaran
HAM berat Timor Timur 1999 dan Tanjung Priok
1984 adalah satu kesatuan yang didasarkan pada
Keppres No 53/2001 yang diperbarui dengan Keppres
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No 96/2001. Sebelumnya didahului penyelidikan
Komnas HAM dan penyidikan Kejaksaan Agung
tentang adanya dugaan pelanggaran HAM berat
tersebut. Hasil temuan itu mendapat rekomendasi/
usul pembentukan pengadilan HAM ad hoc dari
DPR kepada presiden. Sehingga jikalau ada
kemauan politik dari Presiden/Pemerintah, sejarah
pembentukan pengadilan HAM ad hoc atas peristiwa
Timor Timur dan Tanjung Priok dapat diterapkan
pada peristiwa 1965/1966 dan 1997/1998.
Tujuan
Penanganan
Dan
Penyelesaian
Pelanggaran Ham Yang Berat
Untuk memahami tujuan penanganan dan
penyelesaian pelanggaran HAM yang tertuang
dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan HAM perlu meninjau dari
aspek politik hukum. Politik hukum penghormatan
terhadap HAM dimaksudkan sebagai kebijakan
hukum tentang pengormatan terhadap HAM yang
mencakup kebijakan Negara tentang bagaimana
sebenarnya hukum mengenai HAM itu dibuat.
Pada awal masa reformasi, hukum mengenai
HAM, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000,
dibentuk dilatabelakangi oleh keinginan yang
dominan dari masyarakat untuk membangun masa
depan yang lebih baik dan bersih dari pelanggaranpelanggaran HAM. Untuk menuju ke arah itu, ada
persoalan besar yang dihadapi yaitu bagaimana
menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang
terjadi pada masa lalu dan bagaimana menyiapkan
perangkat hukum yang responsive agar pada
masa mendatang penggaran HAM, terutama yang
dilakukan oleh Negara, dapat dihindari.
Bagaimana menyelesaikan hutang-hutang
pelanggaran HAM masa lalu yang ditengarai
dilakukan secara massif oleh Negara ini tampaknya
dianggap sebagai kunci bagi upaya bangsa ini
untuk membangun cita-cita demokrasi Indonesia
ke depan. Sebagaimana yang dialami oleh negara

lain pada masa transisi politik, di Indonesia pada era
reformasi juga muncul berbagai tuntutan penyelesaian
kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Kasuskasus pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu ini
dianggap menjadi kunci untuk membangun demokrasi
ke depan di antaranya kasus pelanggaran HAM Pasca
jajak pendapat Timor Timur, kasus DOM di Aceh,
kasus Tanjung Priok kasus di Ambon dan kasus di
Lampung. Persoalan inilah yang menjadi latar belakang
dari penuangan Pasal 43 dan Pasal 47 Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan
pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004
tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (yang
telah dibatalkan oleh MK).
Mekanisme penyelesaian persoalan HAM yang
berat yang terjadi pada masa lalu ini diangkat bukan
tanpa konsep yang dapat menjastifikasi. Mekanisme ini
mengadopsi konsep “Transitional Justice” yang dalam
terminologi bahasa diartikan sebagai “Keadilan selama
masa peralihan”. transitional justice di sini merujuk
pada bidang aktivitas pengumpulan informasi yang
berpusat pada bagaimana masyarakat memandang
pelaku pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu,
kekejaman massal (mass atrocity), atau bentukbentuk trauma sosial berat lainnya, termasuk genosida
ataupun perang sipil, dalam rangka membangun masa
depan yang lebih berdemokrasi, berkeadilan dan
penuh kedamaian. Transitional justice memerlukan
kesadaran akan adanya keadilan yang kompleks pada
periode peralihan politik yakni keadilan menyeluruh
yang menyangkut nilai-nilai penting seperti demokrasi,
stabilitas, kewajaran dan keadilan bagi para korban dan
keluarganya.
Dari penjelasan dua aspek di atas, maka dapat
ditegaskan bahwa tujuan penanganan dan penyelesaian
pelanggaran HAM yang berat adalah terciptanya
sistem kenegaraan dan sistem politik yang demokratis
berdasarkan hukum, yang memiliki keterbukaan
pikiran dan hati untuk melihat persoalan pelanggaran
HAM yang berat dalam kerangka kepentingan Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.
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Pengadilan Ham Ad Hoc Sebagai Mekanisme
Penyelesaian Pelanggaran Ham Yang Berat
Pada Masa Lalu
Pelanggaran HAM yang berat menurut
UU NO 39 tahun 1999 tentang HAM disebutkan
dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) yaitu:
”pelanggaran hak asasi manusia yang berat” adalah
pembunuhan massal (genocide), pembunuhan
sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan
(arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan,
penghilangan orang secara paksa, perbudakan,
atau diskriminasi yang dilakukan secara sistimatis
(sistematic discrimination). UU No 39 tahun 1999
tentang HAM merupakan ketentuan payung bagi
pengaturan-pengaturan di bawahnya di bidang hak
asasi manusia.
Berdasarkan UU No 26 tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM, dalam Pasal 7 disebutkanbahwa
pelanggran HAM berat dapat digolongkan dalam
dua jenis kejahatan yakni kejahatan genocide dan
kejahatan terhadap kemanusiaan UU ini hanya
menyebut jenis pelanggaran HAM yang berat tapi
tidak memberikan definisinya. Rumusan delik
kejahatan genocide tersebut di atas diadopsi dari
Statuta Roma l998, dimana Statuta Roma l998 itu
mendasarkan pada Genocide Convention l948.
Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat
diketahui bahwa unsur esensial ada atau tidaknya
kejahatan genocide didasarkan pada niat untuk
menghancurkan atau memusnahkan sebagaian atau
seluruh kelompok bangsa, ras, kelompok etnis,
kelompok agama, dengan melakukan perbuatanperbuatan yang secara limitatif diatur dalam Pasal 8
UU No 26 tahun 2000.
Sesuai dengan rumusan Pasal 9 di atas, maka
unsur esensial dari kejahatan terhadap kemanusiaan
yaitu :
a. melakukan salah satu perbuatan yang merupakan
bagian serangan secara meluas dan sistematis.
b. Diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan
langsung pada penduduk sipil.
Menurut Penjelasan Pasal 9 UU No 26

tahun 2000 yang dimaksud dengan penyerangan
yang ditujukan langsung pada penduduk sipil adalah
suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap
penduduk sipil sebagai kelanjutan dari kebijakan
penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan
organisasi.
Berkaitan dengan penjelasan tersebut, maka
seseorang sudah dapat dikatakan melakukan kejahatan
terhadap kemanusiaan apabila dalam melakukan
tindakannya dia mengetahui bahwa yang dijadikan
sasaran serangan adalah penduduk sipil, dan perbuatan
yang dilakukannya merupakan bagian dari kebijakan
penguasa atau kebijakan organisasi. Dengan kata lain
perbuatan tersebut sebagai bagian dari kejahatan yang
secara sistematis, dan ada hubungan antara bawahan
dengan atasan. Jadi dalam hal ini tidak perlu dilihat
apakah yang dibunuh satu orang atau lebih, karena
unsur utamanya adalah perbuatan tersebut merupakan
bagian dari kebijakan penguasa atau organisasi.
DPR
Sebagai
Penentu
Pembuatan
Pengadilan Ham Ad Hoc
Mengacu kepada sejarah lahirnya rumusan
Pasal 43 ayat (2) UU No.26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM, pada dasarnya tidak dapat dilepaskan
dari sejarah lahirnya UU No.26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM. Sejarah mencatat bahwa Orde Baru
yang berkuasa selama lebih kurang 33 tahun ditengarai
telah melakukan banyak pelanggaran HAM termasuk
diantaranya pelanggaran HAM yang berbentuk aksi
kekerasan massa, konflik antar etnis yang banyak
menelan korban jiwa dan pembumihangusan di Timor
Timur pasca jajak pendapat menambah panjang
sejarah pelanggaran HAM. Berbagai pelanggaran
HAM yang terjadi belum pernah terselesaikan secara
tuntas sedangkan gejala pelanggaran kian bertambah.
Penyelesaian kasus Tanjung Priok, DOM Aceh,
Papua dan kasus Pelanggaran HAM berat di Timor
Timur selama pra dan pasca jajak pendapat belum
ada yang terselesaikan. Atas kondisi ini sorotan dunia
internasional terhadap Indonesia semakin menguat.
Berdasarkan laporan hasil penyelidikan oleh
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Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPPHAM), telah ditemukan fakta, dokumen, keterangan
dan kesaksian dari berbagai pihak yang mengarah
pada tindakan yang dapat digolongkan sebagai
pelanggaran berat HAM yang menjadi tanggung
jawab negara (state responsibilities). Pelanggaran
tersebut mencakup pembunuhan, pemusnahan,
perbudakan, pengusiran, pemindahan paksa dan
lain-lain tindakan tidak manusiawi terhadap
penduduk sipil.
Kasus pembumihangusan di Timor Timur
telah mendorong dunia internasional agar dibentuk
peradilan internasional (international tribunal) bagi
para pelakunya. Desakan untuk adanya peradilan
internasional khususnya bagi pelanggaran HAM
yang berat yang terjadi di Timor Timur semakin
menguat bahkan Komisi Tinggi HAM untuk hakhak asasi manusia telah mengeluarkan resolusi
untuk mengungkapkan kemungkinan terjadinya
pelanggaran HAM berat di Timor Timur. Atas
resolusi tersebut Indonesia secara tegas menolak
dan akan menyelesaikan kasus pelanggaran
HAM dengan menggunakan ketentuan nasional
karena konstitusi Indonesia memungkinkan untuk
menyelenggarakan peradilan hak asasi manusia.
Mekanisme penyelesaian secara hukum atas
pelanggaran berat HAM pada dasarnya mengacu
kepada prinsip exhaustion of local remedies yang
mengutamakan penyelesaian secara hukum di
forum pengadilan nasional. Namun, fakor-faktor
ketidakmauan dan ketidakmampuan dari Negara
pelaku pelanggaran HAM berat dapat menyebabkan
mekanisme internasional mengambil alih fungsi
pengadilan nasional.Akan tetapi, faktor inability pada
kenyataannya tidak secara otomatis menyebabkan
penyelesaian dilakukan melalui mekanisme
internasional, tetapi melaluihybrid tribunal yang
merupakan internasionalisasi pengadilan nasional.
Dengan demikian sistem hukum nasional tetap
merupakan pilihan utama (primary fora) untuk
menegakkan pertanggungjawaban tersebut. Hal ini
sesuai dengan kewajiban negara untuk menegakkan

prinsip supremasi hukum. Pertimbangan lain adalah
kedekatannya dengan tempat, suasana dan iklim pada
saat kejahatan terjadi, dan kedekatannya dengan pelaku
serta korban. Tribunal ad hoc internasional sekalipun
menggunakan istilah ‘primacy’ terhadap pengadilan
nasional, pada dasarnya tetap memberikan kesempatan
mengadili terlebih dahulu kepada sistem pengadilan
nasional. Istilah yang digunakan dalam Preamble ICC
lebih jelas yakni ‘complementary’.
Meskipun secara umum dapat dikatakan bahwa
sistem pengadilan nasional tidak mungkin dapat
menerapkan jurisdiksi atas semua kejahatan tanpa
mempedulikan di mana kejahatan tersebut terjadi.
Jurisdiksi nasional tersebut harus mentaati ketentuanketentuan baik yang diatur oleh hukum nasional
maupun asas-asas hukum internasional.
Berdasarkan kondisi tentang perlunya instrumen
hukum untuk berdirinya sebuah pengadilan HAM
secara cepat maka pemerintah menerbitkan Peraturan
pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor
1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM. Perpu ini telah
menjadi landasan yuridis untuk adanya penyelidikan
kasus pelanggaran HAM berat Timor Timur oleh
Komnas HAM. Karena berbagai alasan Perpu Nomor 1
Tahun 1999 kemudian ditolak oleh DPR untuk menjadi
Undang-Undang. Alasan mengenai ditolaknya Perpu
tersebut adalah sebagai berikut:
a. Secara konstitusional pembentukan Perpu tentang
Pengadilan HAM dengan mendasarkan pada
Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
yang berbunyi “dalam hal ihwal kegentingan
yang memaksa” yang dijadikan dasar untuk
mengkualifikasikan adanya kegentingan yang
memaksa dianggap tidak tepat.
b. Substansi yang diatur dalam Perpu tersebut masih
terdapat kekurangan atau kelemahan.
Setelah adanya penolakan Perpu tersebut
oleh DPR maka pemerintah kemudian mengajukan
rancangan undang-undang (RUU) tentang Pengadilan
HAM. Dalam Penjelasan pengajuan RUU tentang
pengadilan HAM tersebut disebutkan sebagai berikut:
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a. Merupakan perwujudan tanggung jawab
bangsa Indonesia sebagai salah satu anggota
PBB. Dengan demikian merupakan salah satu
misi yang mengembangkan tanggung jawab
moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan
melaksanakan deklarasi HAM yang ditetapkan
oleh PBB, serta yang terdapat dalam berbagai
instrument hukum lainnya yang mengatur
mengenai HAM yang telah ada atau diterima
oleh Negara Indonesia.
b. Dalam rangka melaksanakan Tap MPR No.
XVII/MPR/1998 tentang HAM dan sebagai
tindak lanjut dari Pasal 104 ayat (1) UndangUndang No. 39 Tahun 999.
c. Untuk mengatasi keadaan yang tidak menentu
di bidang keamanan dan ketertiban umum,
termasuk perekonomian nasional. Keberadaan
pengadilan HAM ini sekaligus diharapkan
dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat
dan dunia internasional terhadap penegakan
hukum dan jaminan kepastian hukum mengenai
penegakan HAM di Indonesia.
Dari ketiga alasan di atas, landasan hukum
bahwa perlu adanya pengadilan HAM untuk
mengadili pelanggaran HAM berat adalah alasan
yang kedua dimana terbentuknya pengadilan HAM
ini adalah pelaksanaan dari Tap MPR No. XVII/
MPR/1998 tentang HAM dan sebagai tindak lanjut
dari Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang No. 39
Tahun 1999. Dalam Pasal 104 ayat (1) UndangUndang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia dan Komnas HAM menyatakan bahwa
untuk mengadili pelanggaran HAM berat dibentuk
pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum,
ayat (2) menyatakan “pengadilan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan UndangUndang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat)
tahun”. Tidak sampai empat tahun, Undang-Undang
yang khusus mengatur tentang Pengadilan HAM
terbentuk yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2000.

DPR Sebagai Lembaga Legislatif Bukan Bagian
Dari CJS
Dilihat dari perjalanan tersebut diatas, maka
salah satu alasan adalah penolakan dari DPR yang
menganggap bahwa ukuran untuk menginterpretasikan
kegentingan yang memaksa. Dapat dipahami bahwa
mengingat sejarah panjang HAM dilatarbelakangi
penolakan terhadap pengekangan kekuasaan absolut
raja, maka pertimbangan perlunya lembaga yang
merepresentasikan kehendak masyarakat menjadi
penting sebagai faktor penyeimbang. DPR dianggap
sebagai representasi tersebut. Oleh karenanya dalam
rumusan Pasal 43 ayat (2) memberikan kewenangan
pada DPR sebagai bagian dari representasi tersebut.
Akan tetapi dalam perjalanannya hal ini kemudian
mengundang masalah.
DPR yang memang bukan merupakan bagian
dari sub sistem peradilan pidana maka pertimbangan
mengenai dapat tidaknya proses peradilan pidana yang
terjadi terhadap peristiwa pidana yang terjadi pada masa
lalu menjadi penting. Sebagai pembanding misalnya
tujuan adanya lembaga Daluarsa penuntutan dalam
KUHP ditengarai oleh Van Bemmelen sebagai lembaga
untuk memutuskan apakah suatu perkara yang sudah
sangat lama yang mungkin telah dilupakan orang tidak
perlu diadili lagi. Mungkin pula, segala bukti-bukti
didalam perkaranya sudah hilang atau kabur karena
terlalu lama, sehingga tidak dapat dipercaya lagi.
Memasukkan DPR Sebagai Penentu Pembentukan
Pengadilan HAM Membuat Pelanggaran Ham
Sebagai Isu Hukum Menjadi Politik
Memasukkan DPR sebagai bagian yang
menentukan dari dapat tidaknya suatu peristiwa
pelanggaran HAM masa lalu diadili hanya sebagai
stempel saja. Hal ini disebabkan bahwa bila Komnas
HAM sudah menyelidik ada pelanggaran HAM, maka
DPR harus membentuk pengadilan HAM ad hoc,
jelasnya mengartikan maksud dari putusan ini. Namun
yang selalu ditanyakan adalah apakah ijin DPR pasti
didapatkan?
Pandangan bahwa DPR bergantung pada sub
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sistem peradilan pidana sebagaimana dikemukakan
diatas pada praktkenya tidaklah demikian. DPR
bisa melakukan penyelidikan sendiri terhadap suatu
peristiwa apakah termasuk pelanggaran HAM
berat atau tidak. Sehingga, sering ditemukan, hasil
penyelidikan dari Komnas HAM berbeda dengan
hasil penyelidikan DPR. Di satu sisi Komnas
HAM mengatakan telah terjadi pelanggaran HAM,
sedangkan di sisi lain DPR menyatakan tidak
terjadi pelanggaran HAM. Contohnya, adalah kasus
kekerasan Trisakti dan Semanggi.
Tidak dapat dipungkiri, pertimbangan politis,
pasti juga mewarnai pertimbangan DPR dalam
memutuskan apakah suatu pelanggaran HAM masa
lalu dapat diadili atau tidak. Hal ini berarti bahwa
pelanggaran HAm yang pada dasarnya merupakan
isu HAM dengan mekanisme yang ada justru
menjadi isu politis. Dan hal ini juga dapat menjadi
suatu pertanyaan tentang adanya mekanisme
peradilan yang bebas dan tidak memihak.
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut
di atas, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya
kedudukan DPR dalam penyelesaian pelanggaran
HAM Yang Berat masih memiliki urgensi
sebagai lembaga Pembentuk Pengadilan HAM
Ad Hoc, oleh karena pertimbangan salah satunya
adalah DPR sebagai lembaga politik merupakan
perwakilan rakyat yang membentuk pengadilan
atas hasil penyeledikan Kejaksaan Agung sehingga
khusus untuk kasus pelanggaran HAM Yang Berat
penentuannya melibatkan lembaga eksekutif,
legislative, yudikatif serta lembaga independen
lainnya dalam hal ini KOMNAS HAM. DPR
hanyalah bersifat menindak lanjuti hasil temuan
Kejaksaan Agung dan tidak boleh melakukan
penyelidikan atas kasus dugaan pelanggaran HAM
Yang Berat.
Bahwa ketentuan Undang Undang Nomor
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang

memberikan wewenang kepada DPR untuk membentuk
Pengadilan HAM Ad Hoc masih dibenarkan, namun
penyelidikan bukanlah oleh DPR melainkan oleh
lembaga independen seperti KOMNAS HAM.
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Abstract
Related efforts to provide protection for children in conflict with the law, juvenile justice system should be
interpreted broadly. It should not be only interpreted merely as handling children in conflict with the law. As a
country that has ratified the Convention on the Rights of the Child, the state has a general obligation (generic
obligation) to respect, protect and fulfill the rights of children without exception. By mixing up children with
adults in detention or imprisonment facility will put the childs in a vulnerable situation and become victims of
violence. Arguably, legal certainty-based restorative justice should be the goal of the administration of juvenile
justice. The concept of restorative justice should be applied directly against any criminal acts precedes the
minor offender gets proceed before the criminal court.
Key Word: Child protection, restorative justice, juvenile justice system.
Abstrak
Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. sistem
peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak
yang berhadapan dengan hukum semata. Sebagai negara pihak yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak,
maka negara memiliki kewajiban umum (generic obligation) yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi
hak-hak anak, tanpa kecuali. Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama
orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak pada situasi rawan dan menjadi korban berbagai tindak
kekerasan. Sudah semestinya, keadilan restoratif yang berkepastian hukum harus menjadi tujuan dalam
penyelenggaraan peradilan anak. Konsep restorative justice dilaksanakan secara langsung terhadap tindak
pidana yang terjadi sebelum pelaku masuk ke dalam sistem peradilan pidana atau ke dalam sistem peradilan
pidana.
Kata Kunci: Perlindungan Anak, keadilan restoratif, sistem peradilan pidana anak.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Terkait upaya memberikan perlindungan
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum,
sistem peradilan pidana anak harus dimaknai
secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar
penanganan anak yang berhadapan dengan hukum
semata. Namun sistem peradilan pidana anak harus
juga dimaknai mencakup akar permasalahan (root
causes) mengapa anak melakukan perbuatan pidana
dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang
lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup
banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak
melakukan kontak pertama dengan polisi, proses
peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial,
termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut.
Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana
anak merujuk pada legislasi, norma dan standar,
prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan
badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak
yang melakukan tindak pidana.
Bekaitan dengan hak anak, pemerintah
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak
(KHA) pada tahun 1990 dan mengesahkan Undangundang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan
Anak. Sebagai negara pihak yang telah meratifikasi
KHA, maka negara memiliki kewajiban umum
(generic
obligation)
yaitu
menghormati,
melindungi dan memenuhi hak-hak anak, tanpa
kecuali. Sebagaimana dijelaskan di dalam KHA,
prinsip non diskriminasi merupakan salah satu dari
empat prinsip utama, disamping tiga prinsip lain
yaitu: (1) kepentingan terbaik bagi anak, (2) hak
hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, (3)
prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Di
dalam konvensi tersebut, anak bermasalah dengan
hukum (ABH) adalah termasuk dalam kategori
kelompok rentan (vulnerable group) anak-anak
yang membutuhkan upaya perlindungan khusus.
Perangkat hukum nasional yang digunakan untuk
mengimplementasikan KHA adalah Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak. Dengan adanya undang-undang tersebut maka
telah ada perangkat peraturan terkait perlindungan anak
di tingkat nasional yang mencerminkan upaya negara
dalam memberikan perlindungan hak asasi anak,
utamanya bagi ABH. untuk melaksanakan UndangUndang No. 23 Tahun 2002 tersebut.
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, dalam kenyataannya
hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum
dan HAM masih kurang maksimal, hal tersebut dapat
terlihat berdasarkan data. Menurut Ketua Komnas PA
Arist Merdeka Sirait, Komnas PA mengemukakan
belum lama ini bahwa dalam kurun waktu enam bulan
di tahun 2012 menujukkan 686 kasus pelanggaran hak
anak (khususnya terhadap ABH).
Dari data di atas terlihat bahwa banyak anak
yang harus berhadapan dengan proses peradilan.
Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan
pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa,
menempatkan anak pada situasi rawan dan menjadi
korban berbagai tindak kekerasan. Berdasarkan hal
tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan
yaitu bagaimana bentuk perlindungan hak anak yang
berhadapan dengan hukum dalam perspektif hukum
dan HAM.
Tujuan
Tujuan dari penulisan ini adalah mendiskripsikan
bagaimana melindungi hak anak yang berhadapan
dengan hukum dalam perspektif hukum dan hak asasi
anak.
Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum
normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut juga
penelitian kepustakaan adalah penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau
bahan sekunder belaka. Berdasarkan sifatnya maka
jenis penelitian ini merupakan penelitian diskriptif.
Penelitian deskriptif bertujuan untuk melukiskan
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tentang suatu hal tertentu. Dalam hal ini biasanya
peneliti telah mendapatkan gambaran berupa data
awal tentang permasalahannya. Disamping itu
penelitian ini juga merupakan bentuk penelitian
perspektif, yaitu penelitian yang bertujuan
memberikan gambaran atau merumuskan masalah
sesuai dengan keadaan/fakta yang ada.
Metode pengumpulan data dalam penelitian
ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan
tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan
ketiga bahan tersebut yaitu menggunakan studi
dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi
yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen
baik yang berkaitan dengan peraturan perundangundangan maupun dokumen-dokumen yang sudah
ada. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam
penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif.
PEMBAHASAN
Pengertian anak menurut hukum yang
berlaku di Indonesia, antara hukum yang satu
dengan hukum yang lain terdapat banyak perbedaan
pengertian. Perbedaan ini disebabkan
karena
peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan anak memiliki batasan masing-masing
kriteria penggolongan anak. Dalam konvensi hak
anak Pasal 1 definisi tentang anak adalah setiap
orang yang belum berumur 18 tahun kecuali
menurut undang-undang yang berlaku, kedewasaan
dicapai dalam usia yang lebih awal.
Definisi anak menurut Pasal 45 KUHP :
“Dalam hal penuntutan pidana
terhadap orang yang belum
dewasa karena melakukan suatu
perbuatan sebelum umur 16
tahun…”
Kemudian pengertian anak dalam Undangundang Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak disebutkan bahwa Pasal 1 angka 1, yaitu:
“Anak adalah orang yang dalam
perkara Anak Nakal telah mncapai
umur 8(delapan) tahun tetapi

belum mencapai umur 18 (delapan
belas) tahun dan belum pernah
kawin.”
Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor
: 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan
bahwa definisi anak adalah seseorang yang belum
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum
pernah kawin.
Dari beberapa pengertian yang penulis uraikan
ada beberapa pengertian yang memiliki persamaan
definisi tentang anak yaitu:
a. Berusia antara 8 (delapan) tahun hingga 18 (delapan
belas) tahun;
b. Belum pernah kawin;
c. Beberapa pendapat yang mengatakan bahwa anak
itu adalah sejak ia berada dalam kandungan hingga
berusia 16 (enam belas), hingga 20 (dua puluh), dan
hingga 21 (dua puluh satu) tahun.
Sedangkan dalam hal ini penulis lebih mengacu
batas maksimal usia anak adalah hingga 18 (delapan
belas) tahun sebagimana yang didefinisikan menurut
Undang-undang perlindungan anak. Dalam hal batas
usia anak untuk dijatuhi pidana, Mahkamah Konstitusi
telah menetapkan bahwa usia minimal anak yang
boleh dijatuhi pidana adalah usia 12 tahun (Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010).
Anak berhadapan dengan hukum (ABH) sangat
identik dengan istilah anak nakal atau kenakalan
anak (Juvenile Delinquency), dalam hal ini bukanlah
kenakalan yang dimaksud pada Pasal 489 KUHP.
Juvenile berarti young atau dalam bahasa Indonesia
adalah anak-anak, anak muda, ciri pada masa muda sifatsifat khas pada periode remaja, sedangkan Deliquency
artinya doing wrong, dalam bahasa Indonesia menjadi
mengabaikan/terabaikan, yang kemudian diperluas
artinya menjadi jahat, sosial, kriminal, pelanggar
aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, dan lain lain.
Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik
dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa,
atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum,
dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan
anak yang harus harus mengikuti prosedur hukum
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akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi
dapat dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik
dengan hukum adalah anak yang melakukan
kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai
kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan
prilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau
anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.
Istilah kenakalan anak itu pertama kali
ditampilkan pada Badan Peradilan di Amerika
Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu
Undang-undang Peradilan bagi Anak di negara
tersebut yang dalam pembahasannya ada kelompok
yang menekankan pada segi pelanggaran hukumnya.
Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing
Juvenile Delinquency, tetapi kenakalan pada anak
ini bukanlah kenakalan yang dimaksud pada Pasal
489 KUHP.
Menurut Undang-undang No. 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal
1 angka 2:
“Anak yang berhadapan dengan
hukum adalah anak yang
berkonflik dengan hukum, anak
yang menjadi korban tindak
pidana, dan anak yang menjadi
saksi tindak pidana.”
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
Juvenile Delinquency adalah suatu tindakan atau
perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum
maupun norma sosial yang dilakukan oleh usia
anak-anak muda.
Indonesia sudah memiliki sederet aturan
untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi
hak-hak anak. Misalnya saja jauh sebelum
Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990
Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No.
4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Hal
ini seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam
pengambilan kebijakan terhadap perlindungan
anak. Indonesia meratifikasi Konvensi International
Mengenai Hak Anak (Convention on the Raight
of the Child), Konvensi yang diratifikasi melalui

Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 ternyata belum
mampu mengangkat keterpurukan situasi anak-anak
Indonesia. Kemudian setelah Ratifikasi KHA Indonesia
mengesahkan undang-undang Nomor 3 Tahun 1997
tentang Peradilan Anak yang telah diubah menjadi
undang-undang nomor 11 Tahun 2013 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sistem
Peradilan Pidana Anak dimaksudkan untuk melindungi
dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum
agar dapat menyongsong masa depan serta memberi
kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan
akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia
yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi
diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.
Dalam pelaksanaannya SPPA tidak diartikan
sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam
Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan
bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada
di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, UndangUndang ini merupakan bagian dari lingkungan
peradilan umum. Adapun substansi yang diatur dalam
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, antara lain,
mengenai penempatan Anak yang menjalani proses
peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan
Khusus Anak (LPKA).
Substansi yang paling mendasar dalam UndangUndang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai
Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan
untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses
peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi
terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum.
Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak
hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan
proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni
melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan
Restoratif. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian
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perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,
korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang
terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian
yang adil dengan menekankan pemulihan kembali
pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal
1 angka 6 UU No.11 Tahun 2012).
Perspektif Hukum Dalam Perlindungan Anak
Dalam hukum positif di Indonesia, UndangUndang No. 4 Tahun 1979 tentang Tentang
Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun
2004 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang
No. 11 Tahun 2013 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak merupakan perangkat hukum yang harus
dijadikan landasan bertindak bagi aparat penegak
hukum dalam menangani ABH. Utamanya adalah
dalam proses Pre-Ajudikasi, Ajudikasi, serta PostAjudikasi. Proses inilah yang justru menggambarkan
bagaimana seharusnya menempatkan hak asasi
anak.
a) Pre-Ajudikasi
Proses awal dimana ABH telah ditetapkan
menjadi tersangka. Dalam proses awal ini
dalam pandangan hukum seorang anak tidak
dapat dipersamakan dengan orang dewasa.
Dalam hal penahanan maka harus disediakan
tahanan khusus anak, ruang pemeriksaan anak,
serta tersedianya polisi khusus penanganan
ABH. Begitu juga pada proses penuntutan yang
dilakukan oleh jaksa penuntut umum (JPU). JPU
harus mengedepankan aspek perlindungan itu
sendiri, seperti tersedianya Jaksa Anak.
b) Ajudikasi
Dalam proses ini para hakim harus
mengedepankan aspek perlindungan anak.
Sebagaimana yang diatur di dalamt UU No. 11
tahun 2013 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(SPPA). Sebagai contoh Pasal 17 ayat (1) dan (2)
undang-undang ini menyatakan bahwa; Penyidik,
Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan
pelindungan khusus bagi Anak yang diperiksa
karena tindak pidana yang dilakukannya dalam

situasi darurat serta dilaksanakan melalui penjatuhan
sanksi tanpa pemberatan. Pasal 18 menyebutkan
bahwa; Dalam menangani perkara Anak, Anak
Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing
Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan
Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut
Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan
hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan
terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana
kekeluargaan tetap terpelihara. Kemudian pada
Pasal 22 undang-undang ini menyatakan bahwa;
Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing
Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan
hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa
perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi
tidak boleh memakai toga atau atribut kedinasan.
Hal yang tak kalah penting lainnya adalah bahwa
Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak,
kemudian ruang tunggu sidang Anak dipisahkan
dari ruang tunggu sidang orang dewasa serta waktu
sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang
dewasa.
c) Post-Ajudikasi
Dalam proses ini pihak Lembaga Pemasyarakatan
harus menempatkan anak dalam lembaga khusus
yang bukan dalam rangka membatasi ruang gerak
anak. Sebagai contoh Pasal 84 ayat (1) s.d. ayat
(5) menyatakan bahwa pada proses penahanan
Anak yang ditahan harus ditempatkan di Lembaga
Penempatan Anak Sementara (LPAS). Anak
tersebut berhak memperoleh pelayanan, perawatan,
pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan
pendampingan, serta hak lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. LPAS
wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan
keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian pihak pembimbing kemasyarakatan
melakukan penelitian kemasyarakatan untuk
menentukan penyelenggaraan program pendidikan
sebagaimana yang dibutuhkan si anak, dan pihak
Balai Pemasyarakatan (Bapas) wajib melakukan
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pengawasan terhadap pelaksanaan program.
Dalam hal anak yang dijatuhi pidana penjara
maka Pasal 85 ayat (1) s.d. ayat (5) menyatakan
bahwa; Anak yang dijatuhi pidana penjara
ditempatkan di LPKA. Anak tersebut berhak
memperoleh
pembinaan,
pembimbingan,
pengawasan, pendampingan, pendidikan dan
pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. LPKA itu sendiri
wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan
keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan
hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Perspektif
Perlindungan
HAM
Dalam
Perlindungan Anak
Hukum internasional telah menetapkan
standar perlakuan yang harus dan/atau dapat dirujuk
oleh setiap negara dalam menangani anak yang
berhadapan dengan hukum. Hukum internasional
mensyaratkan
negara
untuk
memberikan
perlindungan hukum dan penghormatan terhadap
anak yang berhadapan dengan hukum melalui
pengembangan hukum, prosedur, kewenangan, dan
institusi (kelembagaan).
Komite Hak Anak (Committee on the
Rights of the Child) menandaskan bahwa sistem
peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan
pidana yang dipisahkan secara khusus bagi anak
sehingga anak dapat menikmati perlindungan
hukum (due process) dan hak asasi yang melekat
padanya. Pemisahan ini menjadi conditio sine
quanon karena mereka masih di bawah umur. Lebih
jauh Komite Hak Anak mengintepretasikan bahwa
sistem peradilan pidana yang bersifat khusus ini
merupakan upaya perlindungan khusus karena anak
yang berhadapan dengan hukum dikategorikan
sebagai kelompok rentan (vulnerable groups).
Kerentanan anak yang berhadapan dengan hukum
menjadi rasionalitas dan justifikasi bagi Komite
Hak Anak untuk menekan negara mengupayakan
suatu konstruksi sistem peradilan pidana yang

memberikan perlindungan khusus. Hal ini disebabkan
anak-anak rentan menjadi korban tindak kekerasan
oleh aparat penegak hukum manakala ia ditangkap dan
ditahan, seperti: pemukulan, penyiksaan, atau tindakan
lain yang kejam dan tidak manusiawi. Pada titik ini pula
anak seringkali tidak didampingi atau tanpa kehadiran
orang tuanya, pekerja sosial atau pengacara sehingga
risiko mengalami kekerasan dan intimidasi semakin
tinggi. Lebih jauh mereka juga berpotensi menjadi
korban penyalahgunaan kekuasaan oleh individuindividu yang berada dalam institusi-institusi penegak
hukum.
Tingkat kerentanan dan risiko mengalami
kekerasan semakin tinggi dialami oleh anak
perempuan, khususnya tindakan pelecehan seksual
dan penyalahgunaan kewenangan selama penahanan
dan investigasi. Dampak lebih jauh, mereka berpotensi
terpapar HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya.
Kemudian, isu yang terkait dengan tahanan atau
narapidana perempuan, khususnya anak perempuan,
berkisar pada keselamatan dan kenyamanan, yang
mencakup isu kelembagaan, seperti penempatan ruang,
fasilitas, dan pelayanan kesehatan reproduksi. Bahkan
perempuan termasuk anak perempuan yang dicabut
kebebasannya karena berjenis kelamin perempuan,
berpotensi mengalami penganiayaan berbasis gender
(gender spesific torture).
Terkait dengan permasalahan di atas Aturan
Standar Minimum PBB bagi Tahanan (UN Standard
Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) Paragraf
8 menegaskan bahwa: Perbedaan kategorisasi tahanan
harus dijaga melalui pemisahan institusi atau bagian
dari institusi penahanan berdasarkan jenis kelamin,
usia, catatan tindak pidana yang dilakukannya, alasan
hukum penahanan atau perlakuan terhadap mereka.
Pada dasarnya terdapat 4 (empat) cakupan komponen
dari sistem peradilan pidana, meliputi:
a. Substansi hukum pidana (substantive criminal
law (law of crimes). fokus pada penentuan jenis
tindakan yang dikualifikasi sebagai tindakan salah
atau ilegal;
b. Tanggung jawab pidana (criminal responsibility),
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fokus pada penentuan kriteria untuk menetapkan
seseorang dapat bertanggung jawab atas tindak
pidana yang dilakukannya dan dapat memikul
sanksi atas tindak pidana tersebut. Penetapan ini
berdasarkan elemen mental atau kapasitas untuk
melakukan tindak pidana;
c. Proses tindak pidana (criminal process),
fokus pada metode yang dipergunakan untuk
menentukan aturan hukum pidana yang dilanggar
dan mengidentifikasi seseorang dinyatakan
bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya;
d. Hukuman pidana (sentencing), fokus pada
hukuman yang harus ditanggung akibat tindak
pidana yang dilakukan seseorang dan jenis-jenis
hukuman pidana yang sesuai dengan tindak
pidana yang dilakukannya.
Mengacu pada keempat komponen tersebut
dan mengkaitkannya dengan prinsip kepentingan
terbaik bagi anak, maka kekhususan sistem
peradilan pidana anak harus mencakup keempat
komponen sistem peradilan pidana. Kekhususan ini
untuk menegaskan bahwa hukum yang mengatur
anak yang berhadapan dengan hukum merupakan
rezim hukum tersendiri (sui generis). Oleh karena
substansi hukum yang medasarinya harus bersifat
lex spesialis.
Diawali dengan Standar Aturan Minimum
PBB mengenai Perlakuan terhadap Tahanan pada
1955, PBB kemudian mengadopsi sejumlah standar
dan norma yang dirancang untuk memajukan
administrasi peradilan di seluruh penjuru dunia.
Standar dan norma tersebut diadopsi dalam wilayah
kerja sama internasional, perlakuan terhadap
pelaku tindak pidana, peradilan, penegakan
hukum, peradilan pidana anak, perlindungan saksi,
hukuman mati, pencegahan hukuman kejam dan
tidak manusiawi, dan hak asasi manusia.
Penerapan standar dan norma PBB dapat
dijadikan sebagai perangkat yang berguna untuk
meningkatkan penghormatan dan pemajuan hak
asasi manusia, peningkatan performa capaian
sistem peradilan pidana, dan perlindungan terhadap

masyarakat. Tidak hanya itu, instrumen tersebut dapat
dijadikan sebagai landasan untuk mengembangkan
parameter yang terukur terkait dengan kejujuran (fair
play) dan efektivitas operasionalisasi sistem peradilan
pidana nasional dari perspektif internasional.
Meskipun KHA merupakan sumber utama
bagi pengakuan hak anak dalam Hukum Hak Asasi
Manusia Internasional, namun KHA bukan satusatunya. Komite Hak Anak memberikan catatan bahwa
KHA merefleksikan suatu perspektif holistik terhadap
perkembangan masa kanak-kanak berdasarkan prinsip
tidak dapat dibagi (indivisibility), tidak terpisahkan
(inalienable), dan saling bergantung (interdependent)
dari semua hak asasi manusia. Keseluruhan perjanjian
internasional di bidang hak asasi manusia dapat
diterapkan pada anak-anak. Komite Hak Asasi Manusia
(Human Rights Committee) pada Komentar Umum No.
17 atas Pasal 24 Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik
mencatat bahwa semua anak menerima keuntungan
terhadap semua hak sipil yang diakui oleh Kovenan
berdasarkan keindividuan mereka.
Dalam kerangka ini, terdapat sejumlah
instrumen yang mengakui dan menjamin hak individual
anak-anak ketika mereka dirampas kebebasannya.
Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Internasional
yang dapat dijadikan sebagai standar internasional bagi
perlindungan hukum anak yang berhadapan dengan
hukum tercantum dalam tabel di bawah ini.
Instrumen Spesifik Anak

Instrumen
Spesifik NonAnak

Konvensi
Hak
Anak Deklarasi
(KHA),
1989
(UN Universal
Convention on the Rights Hak Asasi
of the Child/CRC)
Manusia, 1948
(UN Universal
Declaration of
Human Rights:
UDHR)
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Komentar Umum Komite
Hak Anak Nomor 10
tentang Hak Anak dalam
Peradilan Pidana Anak,
2007 (UN Committee on
the Rights of the Child
General Comment No. 10
on Children’s rights in
juvenile justice)

Kovenan
Internasional
Hak Sipil dan
Hak Politik, 1966
(UN International
Covenant on
Civil and Political
Rights: ICCPR)

Pedoman PBB tentang
Pencegahan Tindak Pidana
Anak, 1990 (UN Guidelines
on the Prevention of
Juvenile Delinquency: the
‘Riyadh Guidelines’)

Kovenan
Internasional Hak
Ekonomi, Hak
Sosial, dan Hak
Budaya, 1966
(UN International
Covenant on
Economic, Social
and Cultural
Rights: ICESCR)

Aturan
PBB
bagi
Perlindungan Anak yang
Kehilangan Kebebasannya,
1990 (UN Rules for the
Protection of Juveniles
Deprived of their Liberty :
the
‘JDLs’)

Konvensi
Melawan
Penyiksaan dan
Perlakuan atau
Penghukuman
Lain yang Kejam,
Tidak Manusiawi,
dan Merendahkan
Martabat Manusia,
1984 (UN
Convention against
Torture and Other
Cruel, Inhuman
or Degrading
Treatment or
Punishment: CAT)

Aturan Minimum PBB
Mengenai
Administrasi
Peradilan bagi Anak, 1985
(UN Minimum Rules for the
Administration of Juvenile
Justice: the ‘Beijing
Rules’)

Konvensi
Penghapusan
Segala Bentuk
Diskriminasi
Terhadap
Perempuan, 1979
(UN Convention
on the Elimination
of All Forms of
Discrimination
Against Women:
CEDAW)

Resolusi PBB 1997/30
mengenai
Administrasi
Peradilan Anak: Pedoman
Wina, 1997 (UN Resolution
1997/30–Administration of
Juvenile Justice: the Vienna
Guidelines)

Konvensi
Penghapusan
Segala Bentuk
Diskriminasi
Rasial, 1966 (UN
International
Convention on the
Elimination of All
Forms of Racial
Discrimination:
CERD)
Protokol Opsional
Mengenai
Konvensi Anti
Penyiksaan
(Optional Protocol
to the Convention
against Torture)

Pedoman
PBB
bagi
Tindakan terhadap Anak
dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak, 1997 (UN
Guidelines for Action on
Children in the Criminal
Justice System)

Standar Minimum
Aturan PBB
mengenai
Perlakuan terhadap
Tahanan, 1955
(UN Standard
Minimum Rules
for the Treatment
of Prisoners: The
Standard Minimum
Rules)
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Prinsip-Prinsip Dasar
PBB mengenai
Penggunaan Program
Keadilan Restoratif
dalam Permasalahan
Tindak Pidana (UN Basic
Principles on the use
of Restorative Justice
Programmes in Criminal
Matters)

Pedoman PBB mengenai
Keadilan dalam
Permasalahan yang
Menyertakan Korban Anak
dan Saksi Kejahatan (The
United Nations Guidelines
on Justice in Matters
involving Child Victims
and Witnesses of Crime)

• Aturan
Minimum
PBB mengenai
Tindakan Non
Penahanan,
1990 (UN
Minimum
Rules for
Non-Custodial
Measures: The
Tokyo Rules)
• Kode Bertindak
PBB bagi
Aparat Penegak
Hukum, 1979
(UN Code
of Conduct
for Law
Enforcement
Officials)
• Prinsip Dasar
PBB mengenai
Penggunaan
Kekerasan dan
Senjata Api
oleh Aparat
Penegak
Hukum, 1990
(UN Basic
Principles
on the Use
of Force and
Firearms
by Law
Enforcement
Officials)

Konvensi ILO 182
mengenai Penghapusan
Bentuk-Bentuk Pekerjaan
Terburuk bagi Anak , 1999
(ILO Convention 182
concerning the Elimination
and immediate prohibition
of the Worst Forms of
Child Labour (Convention
182)
Sumber: Anna Volz, 2009 dan United Nation Office in Drugs and
Crime, 2006

Standar inilah yang selayaknya menjadi pedoman
atau dapat dipedomi dalam menangani anak yang
berhadapan dengan hukum, oleh karena sejatinya
bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak
sangat beragam.
Komnas PA berhasil memantau 788 kasus,
dengan proporsi jumlah anak laki-laki sebagai pelaku
sebanyak 759 orang dan anak perempuan 29 orang.
Dari data tersebut terlihat klasifikasi usia paling
banyak antara usia 13-17 tahun. Sedangkan usia 6-12
tahun dilakukan oleh 9 anak. Kebanyakan adalah
kasus pencurian disusul oleh kekerasan senjata tajam
dan narkoba.” Tindak pencurian yang dilakukan oleh
anak sebanyak 312 kasus, disusul kemudian kekerasan
dengan 128 kasus, sajam (senjata tajam) 119 kasus.
Disusul tindak narkoba 79 kasus, perjudian 37 kasus,
pelecehan seks 24 kasus, pembunuhan 6 kasus dan
penculikan 2 kasus. Berdasarkan fakta yang ditemukan
hubungan pelaku dengan korban kebanyakan tidak
dikenal. Paling itu tampak pada 690 kasus, hubungan
teman 40 kasus dan saudara 3 kasus. Sedangkan
melihat lokasi terjadinya ABH yaitu di lingkungan
sosial sebanyak 783 kasus sedangkan dilingkungan
sekolah 2 kasus dan domestik 1 kasus. Tindak kejahatan
anak lebih didominasi oleh status ekonomi bawah. Itu
terlihat dari 774 kasus, sedangkna ekonomi menengah
sebanyak 11 kasus dan kalangan ekonomi atas 3 kasus.
Terkait jejang pendidikan, dia menyebutkna Komnas
PA mencatat kebanyakan pelaku ABH adalah anak
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yang putus sekolah sebanyak 420 kasus, SMU 191
kasus sisanya SMP 113 kasus dan SD 7 kasus.
Setiap tahun sekitar 7.000 anak-anak harus
menjalani persidangan akibat terlibat berbagai
tindak pidana. Sebanyak 90 persen atau 6.300 di
antara anak-anak malang tersebut harus melewatkan
masa bermainnya di balik kerasnya kehidupan
penjara. Hal ini disampaikan Comissioner Komisi
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Apong
Herlina dalam Workshop Penyelarasan Prespektif
Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum
Melalui Upaya Restoratif Justice di Jateng dan DIY
di Ning Tidar Hotel, Rabu (16/3). Menurut Apong
kondisi ini disebabkan tidak berjalannya Surat
Keputusan Bersama tentang Anak Berhadapan
dengan Hukum (ABH) sehingga anak-anak harus
dipenjara dan kemudian di droup out dari sekolah
lantaran menjalani proses persidangan. ”Sidang
minimal memakan waktu 2-3 bulan sehingga
mereka tidak bisa sekolah,” kritik Apong Herlina.
Ketua Yayasan Nanda Dian Nusantara,
Roostien Ilyas juga menyodorkan data dan fakta
tentang kondisi penanganan ABH di Indonesia.
Mengaku sudah berkunjung ke 15 lembaga
pemasyarakatan (Lapas), Roostien menyimpulkan
lapas di Indonesia tidak ada yang layak untuk dihuni
anak-anak. “Sudah 15 Lapas yang saya datangi dan
tidak satupun dari lapas itu yang pantas ditempati
anak, terjadi bertahun-tahun tanpa evaluasi,”
ujar Roostien mengkritik. “Kondisi yang lebih
memprihatinkan lagi adalah ditempatkannya 3.916
atau 53 persen anak di Lapas dewasa”. Ditegaskan
Roostien, penempatan ABH di Lapas dengan
kondisi saat ini tidak akan membuat anak tersebut
menjadi lebih baik.
Menurut Ketua Perhimpunan Advokasi
Anak Indonesia (Peran Indonesia), Muhammad
Joni, sekitar 84,2% ABH ditahan dan dipenjarakan
bersama orang dewasa akibat kelebihan (over
kapasitas) penjara anak. Jumlahnya terus meningkat
signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data
yang dirilis oleh Kementerian Sosial, pada tahun

2012, jumlah anak berkonflik dengan hukum (ABH)
mencapai 6.805 anak dan 3.300 anak di antaranya
dipenjara di lapas orang dewasa. Jumlah napi anak
di lapas dewasa itu meningkat terus dari tahun-tahun
sebelumnya, yaitu 2.357 anak pada tahun 2010“. Di
dalam penjara, ABH tidak mendapatkan pembinaan
yang memadai. Rehabilitasi ABH maupun anak
pengguna narkoba masih sangat minim, serta kondisi
penjara anak yang masih sangat buruk,” ujarnya dalam
konferensi pers di Kantor Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI), Jln. Teuku Umar, Jakarta Pusat.
Ide dasar dari penyusunan UU SPPA adalah
menjauhkan anak dari perampasan kemerdekaan,
tetapi ada beberapa kendala yang ditemui di lapangan
yaitu fasilitas Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang
jauh dari memadai, tidak adanya suatu sistem yang bisa
memberikan pemenuhan hak anak ketika di dalam LP
dan sumber daya manusia di LP yang terbatas. Selain
itu, dengan UU SPPA tersebut memungkinkannya
peradilan terhadap anak ditangani secara restoratif.
Selama ini peradilan terhadap anak masih
mengacu pada UU No. 3/1997 tentang peradilan anak
yang membuat anak dijadikan sebagai objek hukum
yakni menjadi terpidana dengan melakukan penanganan
yang sama dengan terpidana lainnya. Seharusnya lebih
mengedepankan pembinaan pada anak menggunakan
penanganan secara restoratif dengan mengembalikan
pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum
pada masyarakat. Baik keluarga yang bersangkutan,
keluarga korban, dan penegak hukum sama-sama
berperan dalam pemulihan sang anak.
Perubahan terhadap UU No. 3/1997 tidak
sekedar merevisi, karena terdapat banyak perubahan
di dalamnya seperti ide tentang anak nakal, usia
anak, cakupan anak serta perlakuan terhadap anak
yang mempunyai kasus hukum. Selama ini terjadi
kebingungan dalam eksekusi hukum terhadap anak
karena adanya ketidakselarasan antara UU yang satu
dengan yang lainnya. Dalam UU No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang
dimaksud anak adalah mereka yang belum berusia 18
tahun, sementara itu di UU Perkawinan batasannya
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masih 16 tahun. Hal ini menimbulkan kebingungan
di kalangan penegak hukum.
Selain itu, seseorang tidak boleh dirampas
haknya tanpa proses peradilan yang bebas dan
tidak memihak sehingga diperlukan peraturan yang
mengatur hal tersebut, termasuk untuk anak-anak.
Saat ini, tak sedikit kasus anak yang berurusan
dengan hukum yang jelas-jelas merampas hak anak,
hukuman bagi anak dirasa tidak adil.
Sudah semestinya, keadilan restoratif yang
berkepastian hukum harus menjadi tujuan dalam
penyelenggaraan peradilan anak. Konsep restorative
justice dilaksanakan secara langsung terhadap
tindak pidana yang terjadi sebelum pelaku masuk ke
dalam sistem peradilan pidana atau ke dalam sistem
peradilan pidana.
Apabila kasus telah masuk sistem peradilan
pidana, pihak aparat dapat menggunakan hak
diskresinya untuk mengambil tindakan diversi
dengan mengalihkan kasus tindak pidana yang
terjadi ke proses informal.
Kemudian budaya musyawarah yang berasal
dari kearifan lokal, keanekaragaman adat istiadat
yang hidup, berkembang dan diakui keberadaan
di masyarakat dapat menjadi alternatif bentuk
diversi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip
pelindungan terhadap anak.
Peran pemerintah daerah harus terlibat
sebagai sistem pendukung bidang justisi. Peran
pemerintah daerah dapat dilakukan melalui program
reintegrasi anak, yakni pembinaan anak pasca
menjalani pidana.
Anak sebagai elemen penerus bangsa
haruslah diperhatikan sebaik-baiknya, karena
kehendak merekalah masa depan bangsa dan negara
diperlakukan, bagaimana dan seperti apa kondisi
anak saat ini menjadi gambaran akan bagaimana
masa depan negara ke depan.
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan

di atas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan
anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam
perspektif hukum dan HAM maka, sesungguhnya
penahanan dan pemenjaraan bertentangan dengan
prinsip pelindungan anak karena kehidupan
penjara, selain dapat mematikan pertumbuhan dan
perkembangan anak, juga penuh dengan tindak
kekerasan dan diskriminasi. Kehidupan penjara juga
menjadi media internalisasi kejahatan yang lebih
tinggi, berpotensi menimbulkan trauma psikis, dan
juga stigmasi bagi kehidupan anak sepanjang hayatnya.
Dengan mengingat peradilan anak merupakan bagian
integral dari proses pembangunan nasional, situasi
dan kondisi tersebut harus segera diakhiri. Untuk itu,
diperlukan penataan secara mendasar terhadap proses
penanganan anak yang berhadapan dengan hukum
melalui pewujudan undang-undang sistem peradilan
anak yang bersifat melindungi anak dan bukan peradilan
yang semata-mata ingin mengadili anak. UU No. 11
tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU
SPPA) telah disahkan tetapi kebijakan tersebut belum
mengatur tuntas persoalan pidana.
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Abstract
Health is one of the rights possessed by humans since birth. Efforts to comply with the health of any human
rights as citizens is done through the provision of health services in order to achieve optimal health status
for the community. One is to provide health services to the community, either in the form of health care in the
form of free or cheap drug supply for the community. Provision of cheap drugs in the market, only intended for
certain types of diseases. For other diseases, pharma prices are still relatively expensive. While not everyone
can afford to buy drugs at a great price. It is therefore very necessary role of government in providing health
services, including by providing cheap drugs to the community.
Keywords: Health, Right to Health Care, Drugs Cheap/Drugs affordable

Abstrak
Kesehatan merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh manusia sejak dilahirkan. Upaya pemenuhan
akan hak kesehatan setiap manusia sebagai warga negara dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan
dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Salah satunya adalah dengan
memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, baik berupa pelayanan kesehatan gratis maupun dalam
bentuk penyediaan obat obat murah bagi masyarakat. Penyediaan obat murah yang ada dipasaran, hanya
diperuntukkan untuk jenis penyakit tertentu saja. Untuk penyakit lainnya, harga obatan-obatan masih relatif
mahal. Sedangkan tidak semua orang mampu membeli obat-obatan dengan harga yang mahal. Oleh karena
itu peranan pemerintah sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan kesehatan, diantaranya dengan
menyediakan obat murah bagi masyarakat

Kata kunci : Kesehatan, Hak atas Pelayanan Kesehatan, Obat Murah
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kesehatan merupakan hak setiap manusia,
sehingga pemenuhan akan hak kesehatan setiap
warga negara perlu dilakukan oleh pemerintah
mengingat masih banyak jumlah penduduk
yang kurang mampu dan memerlukan perhatian,
khususnya dibidang kesehatan.. Hal ini dikarenakan
orang-orang tersebut sangat rentan terhadap masalah
kesehatan sehingga perlu adanya perlindungan
secara adil dan merata.
Salah satunya adalah dengan memberikan
pelayanan kesehatan bagi masyarakat, baik berupa
pelayanan kesehatan gratis maupun dalam bentuk
penyediaan obat obat murah bagi masyarakat. Obat
murah merupakan salah satu hal pokok yang sangat
diperlukan bagi masyarakat untuk menyembuhkan
berbagai penyakit. Penyediaan obat murah yang ada
dipasaran, hanya diperuntukkan untuk jenis penyakit
tertentu saja. Sedangkan penyakit lainnya, harga
obatan-obatan masih relatif mahal. Akan tetapi,
tidak semua orang mampu membeli obat-obatan
dengan harga yang mahal, padahal kandungan obat
tersebut sama dengan obat yang telah digenerikan
atau obat yang tidak memiliki merk dagang tertentu.
Berdasarkan hal tersebut, peranan pemerintah
sangat diperlukan untuk mengatasi keterbatasan obat
murah di tengah masyarakat. Keterbatasan tersebut
dapat diatasi dengan penambahan daftar jumlah obat
yang digenerikkan juga diperlukan. Jenis penyakit
yang ada semakin komplek, sehingga kebutuhan
jenis obat generik pun semakin meningkat. Selain itu
juga perlu dibuat suatu aturan dalam penjualan obat
generik untuk menghindari harga jual obat generik
yang terlalu tinggi dipasaran. Hal ini sesuai dengan
yang diamanatkan dalam Pasal 40 ayat (6) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
yaitu : “Perbekalan kesehatan berupa obat generik
yang termasuk dalam daftar obat esensial nasional
harus dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya,
sehingga penetapan harganya dikendalikan oleh
Pemerintah”.

Dengan adanya pelayanan kesehatan berarti
pemerintah telah berusaha memenuhi hak atas
kesehatan bagi masyarakat sesuai yang diamanatkan
Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 yaitu : “Setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
Unsur-unsur yang memegang peranan penting
terhadap kesehatan masyarakat adalah tenaga medis
dan adanya obat dengan harga terjangkau bagi
masyarakatt. Obat mungkin tidak terjangkau dengan
alasan pendistribusian yang tidak merata, namun
kebanyakan obat tidak dapat di jangkau masyarakat
karena harganya yang mahal. Pada bulan Juni 2007
pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan baru yaitu
adanya program obat seribu, diharapkan melalui
program ini tingkat jangkauan masyarakat terhadap
obat-obatan akan meningkat.
Rumusan Masalah
1. Bagaimana peran pemerintah dalam upaya
pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi
masyarakat?
2. Hambatan apa yang dihadapi pemerintah dalam
upaya pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan
bagi masyarakat?

Tujuan
1. Mengidentifikasikan peran pemerintah dalam
memenuhi hak atas pelayanan kesehatan bagi
masyarakat?
2. Mengetahui berbagai hambatan yang dihadapi
pemerintah dalam upaya pemenuhan hak atas
pendidikan bagi anak berkonflik dengan hukum
dalam proses peradilan

Kerangka Teori
1. Hak Atas Pelayanan Kesehatan
Pelayanan kesehatan kebutuhan bagi
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setiap manusia sebagai warga negara, sehingga
Pemerintah perlu menjadikan pelayanan
kesehatan sebagai salah satu prioritas yang
perlu mendapatkan perhatian. Menurut Levey
dan Loomba (1973) Pelayanan Kesehatan
adalah upaya yang diselenggarakan sendiri/
secara bersama-sama dalam suatu organisasi
untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan,
mencegah, dan mencembuhkan penyakit serta
memulihkan kesehatan peroorangan, keluarga,
kelompok, atau masyarakat.1
Berdasarkan hal tersebut, maka
setiap manusia berhak mendapatkan pelayanan
kesehatan sebagaimana yang dikemukakan
dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945 yaitu :
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan
batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta
berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga
mengungkapkan hal yang sama, yaitu : Setiap
anak berhak untuk memperoleh pelayanan
kesehatan dan jaminan sosial secara layak,
sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental
spiritualnya.
		 Sekalipun
bentuk
dan
jenis
pelayanan kesehatan banyak macamnya,
namun jika disederhanakan secara umum
dapat dibedakan atas dua, bentuk dan jenis
pelayanan kesehatan tersebut jika dijabarkan
dari pendapat Hodgetts dan Cascio (1983)
adalah :
1. Pelayanan Kesehatan di Rumah sakit
Pelayanan kesehatan yang termasuk
dalam kelompok pelayanan kedokteran
(medical services) ditandai dengan cara
pengorganisasian yang dapat bersifat
sendiri atau secara bersama – sama dalam
satu organisasi tujuan utamanya untuk
1
http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/131/jtptunimus-gdlzuhrotunal-6530-3-babii.pdf

2

menyembuhkan penyakit dan memulihkan
kesehatan, serta sasarannya terutama untuk
perseorangan dan keluarga.
Pada saat ini pembagian tentang macam
pelayanan kedokteran banyak ditemukan.
Beberapa diantaranya yang terpenting2 adalah
:
a. Ditinjau dari tenaga pengelola
Untuk ini pelayanan kedokteran dapat
dibedakan atas dua macam
yakni:
1) Diselenggarakan oleh satu orang
Bentuk pelayanan kedokteran yang
diselenggarakan oleh satu orang
amat populer di Indonesia, inilah
sebabnya banyak ditemukan dokter dan
ataupun bidan yang membuka praktek
perseorangan.
2) Diselenggarakan oleh kelompok
Bentuk
pelayanan
kedokteran
berkelompok merupakan hal yang baru
di Indonesia dan banyak macamnya.
Secara umum dapat dibedakan atas dua
macam yakni :
a) Hanya menyelenggarakan
satu macam pelayanan kedokteran
saja, misalnya praktek bersama
dokter ahli kebidanan dan praktek
bersama ahli kesehatan anak.
b) Menyelenggarakan lebih dari satu
macam
pelayanan
kedokteran,
misalnya praktek bersama dokter
ahli kebidanan dengan dokter ahli
kesehatan anak. Bertempat di rumah
sakit. rumah sakit bersalin.
b. Ditinjau dari cara pelayanan yang
diselenggarakan
Untuk ini pelayanan kedokteran dibedakan
atas dua macam, yakni :
1) Pelayanan rawat jalan
Contoh
pelayanan
rawat
jalan
(ambutory)
adalah
pelayanan
Ibid.,
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kedokteran yang diselenggarakan
oleh poliklinik, balai pengobatan,
PUSKESMAS.
2) Pelayanan rawat jalan dan rawat inap
Contoh pelayanan rawat jalan dan
rawat inap (hospitalization) adalah
pelayanan kedokteran oleh rumah
sakit dan rumah sakit bersalin.
c. Ditinjau dari macam pelayanan yang
diselenggarakan
1) Menyediakan satu macam pelayanan
kedokteran saja
Misalnya praktek dokter umum.
2) Menyediakan lebih dari satu macam
pelayanan kedokteran
a) Pelayanan kedokteran tidak
lengkap/tidak menyeluruh (partial
medical care) misalnya yang
diselenggarakan oleh BKIA

2. Prinsip-Prinsip Pokok Hak Asasi Manusia
		
Pelaksanaan hak asasi manusia perlu
memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar
agar terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.
Prinsip-prinsip pokok Hak Asasi Manusia
yang dimaksud yaitu Universal dan tidak
dapat dicabut (universality and inalienability),
Tidak bisa dibagi (indivisibility), Saling
bergantung dan berkaitan (interdependence and
interrelation), Kesetaraan dan non-diskriminasi
(equality and non-discrimination), Partisipasi
dan kontribusi (participation and contribution),
Tanggungjawab negara dan penegakkan hukum
(state responsibility and rule of law).3
Prinsip Universal dan tidak dapat
dicabut(universality and inalienability) berarti
bahwa Hak asasi merupakan hak yang melekat
dan seluruh umat manusia di dunia memilikinya.
Hak-hak tersebut tidak bisa diserahkan secara
3
Muhammad Syafari Firdaus (et.al), Pembangunan
Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah panduan, Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan Australian Government,
Jakarta, h. 15

sukarela atau dicabut. Hal ini selaras dengan
pernyataan yang tercantum dalam Pasal 1 Deklarasi
Umum Hak Asasi Manusia, “Setiap umat manusia
dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat
dan martabatnya.”
Prinsip Tidak bisa dibagi (indivisibility)
mengandung arti bahwa Hak asasi manusia,
baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak
ekonomi, sosial dan budaya semuanya inheren,
menyatu sebagai bagian dari harkat-martabat umat
manusia yang tidak terpisahkan. Konsekuensinya
adalah semua orang memiliki status hak yang sama
dan sederajat serta tidak bisa digolong-golongkan
berdasarkan tingkatan hirarkisnya. Pengabaian
pada satu hak akan berdampak pada pengabaian
pada hak-hak lainnya. Hak setiap orang untuk
memperoleh penghidupan yang layak adalah
hak yang tidak bisa ditawar-tawar. Hak tersebut
merupakan modal dasar bagi setiap orang agar
mereka bisa menikmati hak-hak lainnya, seperti
hak atas kesehatan atau hak atas pendidikan.
Prinsip Saling bergantung dan berkaitan
(interdependence and interrelation) dapat diartikan
bahwa baik secara keseluruhan maupun sebagian,
pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung
pada pemenuhan hak-hak lainnya. Sebagai contoh,
dalam situasi tertentu, hak untuk mendapatkan
pendidikan atau hak untuk memperoleh informasi
adalah hak yang saling bergantung satu sama lain
Prinsip Kesetaraan dan non-diskriminasi
(equality and non-discrimination) dapat dijelaskan
bahwa Setiap individu sederajat sebagai umat
manusia dan memiliki kebaikan yang inheren
dalam harkat dan martabatnya masing-masing.
Setiap manusia berhak sepenuhnya atas hak-haknya
tanpa ada pembedaan dengan alasan apapun: ras,
warna kulit, jenis kelamin, etnis, usia, bahasa,
agama, pandangan politik dan pandangan lainnya,
kewarganegaraan dan latarbelakang sosial, cacat
dan kekurangan, tingkat kesejahteraan, kelahiran,
atau status lainnya.
Selain itu yang dimaksud prinsip Partisipasi

Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 4 No. 2, Desember 2013

dan kontribusi (participation and contribution)
adalah Setiap orang berhak untuk turut berperan
aktif secara bebas berpartisipasi dan berkontribusi
untuk menikmati kehidupan pembangunan, baik
kehidupan sipil, politik, ekonomi, sosial dan
budaya
Sedangkan prinsip Tanggungjawab
negara dan penegakkan hukum (state
responsibility and rule of law) mengandung
pengertian bahwa Negara bertanggung jawab
untuk mentaati hak asasi manusia. Dalam hal ini,
mereka harus tunduk pada norma-norma hukum
dan standar yang tercantum di dalam instrumeninstrumen hak asasi manusia. Seandainya negara
gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya,
maka pihak-pihak yang dirugikan berhak
untuk mengajukan tuntutan secara layak, yang
sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang
berlaku.4
Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan
deskriptif analisis melalui studi kepustakaan.
PEMBAHASAN
Salah satu aspek yang sangat menentukan
dalam membangun unsur manusia agar menjadi
manusia Indonsia seutuhnya dan memiliki kualitas
seperti yang diharapkan adalah kesehatan. Setiap
manusia berhak atas kesehatan, namun belum
semua orang terpenuhi hak atas kesehatannya
secara layak. Padahal dalam Pasal 12 Kovenan
Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
telah dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk
menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas
kesehatan fisik dan mental.
Suatu wilayah yang tidak memiliki
program kesehatan bagi masyarakat, menyebabkan
masyarakat harus mengeluarkan biaya yang tidak
sedikit untuk berobat ke dokter maupun rumah
4

Ibid., h. 16

sakit. Hal ini tentu saja memberatkan masyarakat yang
kurang mampu karena tidak memiliki biaya untuk ke
rumah sakit ataupun ke dokter. Kenyataan ini sangat
memprihatinkan, banyaknya masyarakat kurang
mampu yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan
menyebabkan rendahnya derajat kesehatan rakyat
Indonesia. Hal ini terlihat dari Human Development
Index Indonesia yang tidak pernah di atas 100.5
Human Development Index merupakan indeks
yang menunjukkan kualitas sumber daya manusia
suatu negara yang dilihat dari kondisi pendidikan,
kesehatan, dan perekonomiannya. Pada tahun 2012,
Human Development Index Indonesia berada pada
peringkat 121 dari 186 negara.6 Angka tersebut berarti
bahwa perlu adanya perhatian dari berbagai pihak
bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan
haknya atas kesehatan. Salah satunya adalah dengan
memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Berkenaan dengan hal tersebut, di berbagai
provinsi di Indonesia telah terlihat adanya upaya
dalam memenuhi hak atas pelayanan kesehatan bagi
masyarat, diantaranya:
a. Provinsi Sulawesi Selatan
Pada bulan Juni 2007, telah dikeluarkan
Kebijakan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
mengenai program obat 1000 (seribu) yang
berupaya menekan harga obat agar terjangkau oleh
masyarakat,. Program obat 1000 merupakan obatobatan yang sering digunakan masyarakat. Obat
murah pada dasarnya adalah obat-obatan bebas
(OTC) yang tidak bermerek. Berbeda dengan
obat generik, obat murah yang ditonjolkan adalah
khasiatnya bukan nama generiknya.
Respon masyarakat menyambut baik/
mendukung, sedangkan obat generik yang
meragukan kualitas adalah obat yang berkualitas
adalah obat yang mahal harganya sedangkan
obat yang murah hanya untuk orang miskin,
pendistribusian obat tidak merata dan pembelian
5
Diakses melalui http://www.pelita.or.id/baca.php?id=32321
6
Diakses melalui http://www.mitrainvestor.com/
blog/2013/03/18/human-development-index-indonesia-nomor-121tingkat-dunia/
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dalam jumlah besar dikuasasi oleh spekulan
. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah
melakukan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian obat.
Produsen bertanggung
jawab atas mutu obat dan masyarakat berhak
mendapatkan informasi yang benar tentang
obat.7
Selain program obat 1000, Sulawesi
Selatan merupakan salah satu provinsi yang
telah menerapkan biaya kesehatan gratis
untuk warga tidak mampu sejak Juli 2008.8
Pelayanan kesehatan dimaksud adalah semua
pelayanan kesehatan dasar yaitu puskesmas dan
jaringannya, serta rujukan bagi kelas 3 di rumah
sakit pemerintah dan menggunakan obat generik.
Dalam hal ini masyarakat hanya menunjukkan
kartu peserta atau memperlihatkan KTP dan
kartu keluarga.
Kebijakan ini dicanangkan oleh
Gubernur mulai 1 Juli 2008. Sebelum 1 Juli
2008 diketahui kunjungan ke Puskesmas hanya
sebanyak 40 kunjungan per hari, tapi setelah
berjalan hampir 3 tahun kini jumlah kunjungan
ke Puskesmas menjadi lebih dari 100 kunjungan
per harinya. Selain itu jumlah Puskesmas
sendiri juga bertambah dari 374 menjadi 439.
Pembiayaan kesehatan gratis ini merupakan
sharing dari provinsi sebesar 40 persen dan
kabupaten sebesar 60 persen. 9
Selain itu terdapat 8 fokus prioritas kesehatan di
Makassar10, yaitu:
1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita dan
keluarga berencana.
2. Perbaikan status gizi masyarakat.
7
Pemaparan
Dr.dr.H.Rachmat
Latief.,SpPD.,MKES.,FINASIM , Kepala Dinas Kesehatan dalam
Seminar Kebijakan Pemerintah dalam Penyediaan Obat Murah Bagi
Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan pada 23 Mei 2013
8
Diakses melalui http://www.jamsosindonesia.com/
jamsosda/cetak/104
9
Diakses melalui http://esq-news.com/
nasional/2010/11/06/sulsel-gratiskan-pelayanan-kesehatantermasuk-caesar.html
10
http://hot.detik.com/read/2010/11/06/084326/1487950/76
4/2/pelayanan-kesehatan-gratis-di-makassar-termasuk-untuk-caesar

3. Pengendalian penyakit menular dan penyakit
tidak menular serta diikuti dengan penyehatan
lingkungan.
4. Pemenuhan, pengembangan dan pemberdayaan
sumber daya manusia.
5. Peningkatan ketersediaan pemerataan, kelancaran
mutu, penggunaan dan pengawasan obat serta
makanan.
6. Pengembangan jaminan kesehatan masyarakat
(Jamkesmas).
7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan
bencana serta krisis kesehatan.
8. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder
dan tersier.
b. Provinsi Bali
					 Bali merupakan salah satu provinsi yang
telah memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi
masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan
Bali Mandara yang dilaksanakan serentak di seluruh
kabupaten/kota pada 1 Januari 2010. Program
tersebut diperuntukan bagi seluruh penduduk Bali
yang belum memiliki Jaminan Kesehatan berupa
ASKES, Jamsostek, Jamkesmas dan sebagainya.
		Dengan adanya program tersebut, berbagai
permasalahan seperti pengurusan surat keterangan
miskin tidak akan ada lagi. Persyaratan untuk
mengikuti program Jaminan Kesehatan Bali
Mandara adalah harus memiliki
KTP Bali
dan pelayanan mengikuti mekanisme rujukan
sedangkan bagi anak dibawah 17 tahun yang belum
memiliki KTP dapat menggunakan KTP orang tua,
Kartu KK serta surat keterangan tidak memiliki
jaminan kesehatan dari kepala desa.11
		 Pelayanan kesehatan yang dapat diperoleh adalah
semua pelayanan kesehatan dasar yaitu puskesmas
dan jaringannya, serta rujukan bagi kelas 3 di
rumah sakit pemerintah, yang terdiri dari Rawat
11
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, Jaminan
Kesehatan Bali Mandara Salah Satu Wujud Bali Aman Damai
Sejahtera, diakses melalui http://www.rsudklungkung.com/
informasi/ informasi-lainnya/jaminan-kesehatan-bali-mandarasalah-satu-wujud-bali-aman-damai-sejahterara/
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Jalan Tingkat Pertama (RJTP), Rawat Inap
Tingkap Pertama (RITP), Pelayanan Kesehatan
di Rumah Sakit, Rawat Inap Tingkat Lanjutan
(RITP) dan Pelayanan Gawat darurat12
					 Berkenaan dengan berbagai pelayanan
kesehatan tersebut, Rawat Jalan Tingkat
Pertama (RJTP) dilaksanakan pada Puskesmas
dan jaringannya baik dalam maupun luar
gedung meliputi pelayanan: Konsultasi medis,
pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan,
Laboratorium sederhana (darah, urine, dan
faeses rutin), Tindakan medis keci, Pemeriksaan
dan pengobatan gigi, termasuk cabut/tambal,
Pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi
dan balita, Pelayanan KB dan penanganan efek
samping ( IUD, Pil dan Kondom disediakan
oleh BKKBN), Pemberian obat.
					 Pelayanan kesehatan lainnya berupa
Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)
dilaksanakan pada Puskesmas Perawatan,
meliputi pelayanan: Akomodasi rawat inap,
Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan
penyuluhan kesehatan, Laboratorium sederhana
(darah, urine, dan feses rutin), Tindakan medis
kecil, Pemberian obat, Persalinan normal dan
dengan penyulit (PONED), Persalinan normal
yang dilakukan di Puskesmas non perawatan/
bidan di desa/polindes/di rumah pasien/
praktek bidan swasta,Pelayanan gawat darurat
(emergency).
					 Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit atau
Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL),
dilaksanakan pada puskesmas yang menyediakan
pelayanan spesialistik, poliklinik spesialistik
rumah sakit pemerintah yang merupakan
jejaring JKBM, meliputi : konsultasi medis,
pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan
oleh dokter spesialis/umum, rehabilitasi medik,
penunjang diagnostik: laboratorium klinik,
radiologi dan elek-tromedik, tindakan medis
kecil dan sedang, pemeriksaan dan pengobatan
gigi tingkat lanjutan, pelayanan KB termasuk
12

Ibid.,

kontap efektif, kontap pasca persalinan/keguguran,
penyembuhan efek samping dan komplikasinya
(alat kontrasepsi disediakan oleh BKKBN),
pemberian obat yang mengacu pada formularium
obat program Jamkesmas tahun 2008, pelayanan
darah, pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi
dan penyulit.
					 Pelayanan kesehatan berupa Rawat Inap
Tingkat lanjutan (RITL) dilaksanakan pada ruang
perawatan kelas III Rumah Sakit Pemerintah,
meliputi: akomodasi rawat inap pada kelas III,
konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan
kesehatan, penunjang diagnostik: laboratorium
klinik, radiologi dan elektromedik, tindakan medis,
operasi sedang dan besar, pelayanan rehabilitasi
medis, perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU,
NICU, PACU), pemberian obat mengacu pada
formularium obat program Jamkesmas tahun 2008,
pelayanan darah, bahan dan alat kesehatan habis
pakai, persalinan dengan risiko tinggi dan penyulit
(PONEK). Selain itu pelayanan kesehatan lainnya
yang sangat penting diperlukan bagi masyarakat
adalah Pelayanan gawat darurat (emergency) yang
dapat dilaksanakan di Puskesmas dan Rumah
Sakit. Dengan adanya pelayanan gawat darurat
diharapkan dapat segera melakukan tindakan medis
terhadap pasien yang rentan menghadapi penyakit
atau permasalahan medis.
c. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
		 Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi
yang telah berupaya memberikan Jaminan
Kesehatan bagi masyarakatnya baik di tingkat
provinsi maupun kabupaten/kota. Berkenaan
dengan Jaminan Kesehatan pada tingkat provinsi,
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, berupaya
melakukan penataan pelayanan kesehatan yang
menjangkau seluruh masyarakat sejak tahun 2003
melalui program Pelayanan kesehatan dengan
membentuk Wali Amanah Jaminan kesehatan
Sosial dan Badan pelaksana Jaminan kesehatan
Sosial. Program tersebut mengalami peningkatan
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pada tahun 2011 menjadi Program Jaminan
Kesehatan Semesta Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta. Pelaksanaan program Jamkesta
Daerah Istimewa Yogyakarta memakai pola
kombinasi, yaitu melalui penarikan premi dan
dibiayai pemerintah dari APBD. Penarikan
premi ditujukan bagi warga mampu, sedangkan
warga miskin dijamin oleh Pemerintah.13
					 Selain dari Program Jaminan Kesehatan
pada tingkat provinsi tersebut, Kota Yogyakarta
pun memiliki Jaminan Kesehatan bagi
masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan
Menyeluruh bagi Warga Kota yang mulai
berlaku sejak 1 Desember 2012. Pada pelayanan
kesehatan ini, setiap warga kota Yogyakarta
berhak memperoleh layanan kesehatan di
Puskemas atau rumah sakit kelas tiga secara
cuma-cuma . Dalam hal ini masyarakat hanya
menunjukkan kartu peserta atau memperlihatkan
KTP dan kartu keluarga.
					 Dalam upaya pemenuhan Hak atas
pelayanan kesehatan di provinsi Bali, Sulawesi
Selatan dan Daerah Istimewa Yogyakarta,
Pemerintah
dihadapkan
oleh
berbagai
permasalahan yang menjadi hambatan untuk
pencapaian hasil yang diharapkan. Hambatanhambatan tersebut dapat terlihat pada kasus
yang terungkap antara lain:
a. Permasalahan administrasi
		 Pada dasarnya pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Bali Mandara telah sesuai dengan
yang diharapkan. Akan tetapi terdapat sistem
manajemen administrasi yang justru menjadi
permasalahan baru dalam pelaksanaan program.
Hal ini dikarenakan adanya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang
mengubah Jaminan Kesehatan Bali Mandara
dari sistem hibah menjadi sistem bantuan sosial,
sehingga harus terdapat tanda tangan masyarakat
13 Fajar Ilham, Jaminan Kesehatan Di Yogyakarta dengan Subsidi
Silang, tanggal 30 Oktober 2012 diakses melalui http://regional.
kompasiana.com/2012/10/30/jaminan-kesehatan-di-yogyakartadengan-subsidi-silang-504584.html

b.

c.

d.

e.

f.

yang menerima langsung pelayanan kesehatan.14
Masih adanya sikap diskriminasi terhadap Orang
dengan HIV/AIDS (ODHA) dalam memperoleh
pelayanan kesehatan. Hal ini dapat terlihat pada
saat ODHA membutuhkan pertolongan ke Rumah
Sakit, ia mendapat kendala untuk pengurusan
JKBM. Hal ini dikarenakan menurut prosedur
JKBM, pasien harus dibawa ke Pusat Layanan
Kesehatan (Puskesmas) yang ada dilingkungannya
terlebih dahulu untuk mendapatkan surat rujukan
untuk dibawa ke Rumah Sakit. Hanya saja
situasi itu tidak bisa dilalui karena kondisi yang
bersangkutan sangat drop maka dia langsung di
bawa ke Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit
Kabupaten tersebut. Ketika mengurus JKBM,
petugas Puskesmas tidak memberikan. Akan tetapi
setelah diberi pengertian, maka mekanisme tersebut
dapat diselesaikan dengan koordinasi langsung
antara pihak Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas
Kesehatan setempat.15
Masih terdapat warga yang tidak mendapatkan
akses pelayanan kesehatan dan obat-obatan
generik secara gratis dikarenakan tidak memiliki
Kartu Tanda Penduduk Setempat. Hal ini
dikarenakanbanyak diantara penduduk merupakan
pendatang yang selalu hidup, sehingga merasa
keberatan bila harus melakukan penggantian KTP.
masih terdapat masyarakat yang belum mau
menggunakan obat generik karena ragu akan
kualitas dan khasiat obat generik.
Masih terdapat tenaga medis yang tidak mau
memberikan obat generik kepada pasiennya. Hal
ini tentu saja melanggar hak-hak pasien yang ingin
memperoleh kesehatan dengan obat yang murah.
dikarenakan kurangnyanya sosialisasi mengenai
obat generik kepada tenaga medis.
Kurangnya sarana dan prasarana di pelayanan
kesehatan.Hal ini sangat memperihatinkan
mengingat masyarakat yang sakit membutuhkan

14
http://antarabali.com/berita/19915/jaminan-kesehatanterhambat-administrasi
15 http://yakeba.org/?p=710&lang=id
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kenyamanan dalam melakukan pengobatan di
pelayanan kesehatan.
Berbagai hambatan dan permasalahan tersebut
menunjukkan
masih
belum
memadainya
upaya Pemerintah dalam memenuhi hak atas
pelayananan kesehatan melalui penyediaan obat
murah bagi masyarakat. Padahal masyarakat
berhak untuk memperoleh derajat kesehatan yang
lebih baik, sehingga Pemerintah berkewajibamn
dan bertanggungjawab atas pemberian hak atas
Pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Berkenaan
dengan hal tersebut, kewajiban dan tanggungjawab
negara dalam kerangka pendekatan hak asasi
manusia (rights-based approach) dirinci dalam tiga
bentuk:16
a. Menghormati
Merupakan kewajiban negara untuk tidak
turut-campur mengatur warga negaranya
ketika melaksanakan hak-haknya. Dalam
hal ini, negara memiliki kewajiban untuk
tidak melakukan tindakan-tindakan yang
menghambat pemenuhan dari seluruh hak
asasi.
b. Melindungi
Merupakan kewajiban negara agar bertindak
aktif bagi warga negaranya. Negara agar
bertindak aktif untuk memberikan jaminan
perlindungan terhadap hak asasi warganya
dan negara berkewajiban untuk mengambil
tindakan-tindakan mencegah pelanggaran
semua hak asasi manusia oleh pihak ketiga.
c. Memenuhi
Merupakan kewajiban dan tanggungjawab
negara untuk bertindak aktif agar hak-hak warga
negaranya terpenuhi. Negara berkewajiban
untuk mengambil langkah-langkah legislatif,
administratif, hukum, anggaran dan tindakantindakan lain untuk merealisasikan secara
penuh hak-hak asasi manusia.
			 Berdasarkan

ketiga

bentuk

kerangka

16 Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Panduan Penelitian
di Bidang Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2009, h. 8

pendekatan hak asasi manusia dapat dapat diketahui
bahwa Negara Indonesia berupaya menghormati hakhak warga negaranya untuk memperoleh kesehatan
dan melindungi hak-hak warga negaranya tersebut dari
berbagai pelanggaran HAM yang tanpa disadari telah
dilakukan oleh banyak pihak, seperti belum adanya
pelayanan kesehatan yang memadai untuk masyarakat
yang kurang mampu.
			 Berkenaan dengan hambatan dalam rangka
Pemenuhan akan hak atas pelayanan kesehatan yang
bersifat administratif, seperti persyaratan memiliki KTP
daerah setempat. Dalam hal ini Pemerintah sebaiknya
mempertimbangkan kembali persyaratan tersebut
mengingat saat ini sudah digalakkan penggunaan
KTP secara nasional., sehingga penduduk setempat
yang tidak memiliki pun dapat menikmati pelayanan
kesehatan yang diberikan pemerintah. Sedangkan
hambatan lainnya berkenaan dengan keengganan
untuk menggunakan obat generik baik dari masyarakat
mapun tenaga medis. Hambatan tersebut berarti bahwa
penyediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat perlu
disertai dengan upaya sosialisasi terhadap berbagai
obat-obatan yang digunakan agar masyarakat dan
tenaga medis dapat mengetahui dan memahami bahwa
obat generik memiliki kualitas yang sama dengan
obat paten. Hal ini untuk menghilangkan kecurigaan
terhadap obat-obatan yang diberikan di pelayanan
kesehatan.
			 Selain itu juga perlu adanya penetapan
peraturan yang mewajibkan tenaga medis di pelayanan
kesehatan untuk memberikan obat generik kepada
pasiennya, sehingga masyarakat pun mendapatkan hak
untuk memperoleh obat yang berkualitas dengan harga
yang terjangkau. Pelanggaran akan peraturan yang
ditetapkan tersebut, dapat dikenakan sanksi yang tegas
oleh Dinas Kesehatan.
PENUTUP
Kesimpulan
Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk
memenuhi hak atas pelayanan kesehatan bagi
masyarakat. Hal ini dapat terlihat pada beberapa
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provinsi di Indonesia yaitu provinsi Bali, Sulawesi
Selatan dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang
telah mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan
Pemberian Pelayanan Kesehatan secara gratis
bagi masyarakat. Salah satu yang dapat terlihat
adalah pada provinsi Sulawesi Selatan yang telah
menerapkan biaya kesehatan gratis untuk warga
tidak mampu sejak Juli 2008. Selain itu provinsi
Bali juga telah memberikan pelayanan kesehatan
gratis bagi masyarakat melalui program Jaminan
Kesehatan Bali Mandara yang
dilaksanakan
serentak di seluruh kabupaten/kota pada 1 Januari
2010.
Pelayanan kesehatan di provinsi Bali dan
Sulawesi Selatan tersebut mencakup semua
pelayanan kesehatan dasar yaitu puskesmas dan
jaringannya, serta rujukan bagi kelas 3 di rumah
sakit pemerintah dan menggunakan obat generik.
Dalam hal ini masyarakat hanya menunjukkan
kartu peserta atau memperlihatkan KTP dan kartu
keluarga. Sedangkan Daerah Istimewa Yogyakarta
menerapkan Program Jaminan Kesehatan Semesta
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaksanaan
program Jamkesta Daerah Istimewa Yogyakarta
memakai pola kombinasi, yaitu melalui penarikan
premi dan dibiayai pemerintah dari APBD.
Penarikan premi ditujukan bagi warga mampu,
sedangkan warga miskin dijamin oleh Pemerintah
Program-program Pelayanan kesehatan tersebut
merupakan hak setiap orang sebagaimana tercantum
dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
menyatakan bahwa Setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Dalam upaya pemenuhan hak atas pelayanan
kesehatan tersebut, Pemerintah menghadapi
berbagai hambatan seperti hambatan yang bersifat
administratif maupun hambatan yang berkenaan
dengan penggunaan obat generik dalam pelayanan
kesehatan perlu segera mendapatkan perhatian dari

banyak pihak, sehingga diperlukan suatu upaya untuk
mengatasi hambatan tersebut.
Saran
1. Perlu mempertimbangkan persyaratan untuk
mendapatkan
pelayanan
kesehatan
bagi
masyarakat bagi warga yang tidak memiliki
KTP setempat mengingat sistem KTP secara
Nasional akan mulai diberlakukan, sehingga Surat
Keterangan Domisili dari RT/RW pun diharapkan
dapat digunakan untuk persyaratan mendapatkan
pelayanan kesehatan secara gratis.
2. Perlu adanya sosialisasi merngenai kualitas dan
khasiat obat generik kepada masyarakat maupun
tenaga medis.
3.
Perlu adanya peraturan yang mewajibkan para
dokter untuk menuliskan obat generik kepada
pasiennya, sehingga akan ada sanksi yang tegas
terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh dokter.
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Abstract
Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory
impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in
society on an equal basis with others. They need acces universal design. Universal Design is a framework for
the design of places, things, information, communication and policy to be usable by the widest range of people
operating in the widest range of situations without special or separate design. Most simply, Universal Design
is human-centered design of everything with everyone in mind. Universal design means the design of products,
environments, programmes and services to be usable by all people, to the greatest extent possible, without the
need for adaptation or specialized design. Universal design shall not exclude assistive devices for particular
groups of persons with disabilities where this is needed.
Keywords: Universal Design, Human Rights, Persons with Disabilities

Abstrak

Penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik
jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka
dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan. Mereka butuh akses universal
desain. Desain Universal adalah sebuah kerangka kerja untuk mendesain segala sesuatu, tempat-tempat,
informasi, komunikasi dan kebijakan yang dapat dipergunakan untuk berbagai macam orang yang mampu
mengoperasikan ke dalam berbagai situasi tanpa mengkhususkan atau membedakan desain yang dibuat.
Sederhananya adalah Desain Universal ini merupakan desain yang terfokus pada manusia dari segala sesuatu
dengan menyertakan setiap orang sebagai jiwa dari desain itu sendiri. Universal desain berarti rancangan
produk, lingkungan, program, dan pelayanan yang dapat digunakan oleh semua orang yang sedapat mungkin
tidak membutuhkan adaptasi atau rancangan khusus. Universal desain tidak termasuk alat-alat pembantu
untuk kelompok penyandang disabilitas tertentu yang memerlukannya.
Kata Kunci : Desain Universal, Hak Asasi Manusia, Penyandang Disabilitas

1 Paper ini pengembangan hasil penelitian penulis terhadap Imple mentasi The Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD)
Pasca Ratifikasi oleh Pemerintah RI.
2 JFU Analis Permasalahan HAM Kemenkumham Kanwil D I Yogyakarta.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Komitmen
Pemerintah
RI
dalam
perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi
manusia sungguh tidak diragukan lagi. Berbagai
instrumen nasional dan internasional hak asasi
manusia telah terpatri sebagai monumen komitmen
itu. Dalam konteks nasional, setidaknya sejak
amandemen II UUD 1945 tahun 2002, hak asasi
manusia telah menjadi kesepakatan nasional
sebagai hak konstitusional. Jaminan perlindungan,
penegakan dan pemajuan hak asasi manusia bukan
lagi berada di ruang hampa yang ilusif, namun menjadi
spirit kemanusiaan yang perlu direalisasikan secara
konkrit. Toh demikian, komitmen itu tampaknya
belum terwujud secara ideal. Proses pergulatan
memajukan hak asasi manusia bagi semua masih
menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan.
Dalam prakteknya, komitmen di tataran formal
masih sulit untuk diejawantahkan bagi jaminan
hak-hak konstitusional warga negara. Salah satunya
yakni jaminan perlindungan, penegakan dan
pemenuhan hak-hak kelompok rentan (vulnerable
group) khususnya penyandang disabilitas yang
hingga kini masih sering terpingggirkan.
Langkah progresif memang sudah ditempuh
pemerintah RI dalam memberikan jaminan
pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yakni
melalui ratifikasi terhadap Konvensi International
tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam
Undang-undang nomor 19 tahun 2011. Namun
demikian, sejak diundangkan bulan November
2011 hingga 2012 implementasi ratifikasi konvensi
tersebut belum terlihat kemajuan berarti. Padahal
beragam konsekuensi ratifikasi perlu dijawab
dengan tindakan konkrit bagi pemenuhan hak-hak
penyandang disabilitas.
Penyandang disabilitas, yang dalam
percakapan sehari-hari disebut sebagai orang cacat,
sering dianggap sebagai warga masyarakat yang
tidak produktif, tidak mampu menjalankan tugas

dan tanggung jawabnya sehingga hak-haknya pun
diabaikan. Setiap penyandang disabilitas mempunyai
hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek
kehidupan dan penghidupan, seperti: pendidikan pada
semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai
dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan,
dan kemampuannya; perlakuan yang sama untuk
berperan dalam pembangunan dan menikmati hasilhasilnya: aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf
kesejahteraan sosial; dan hak yang sama untuk
menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan
kehidupan sosial dalam lingkungan keluarga dan
masyarakat. Ringkasnya, setiap difabel mempunyai
kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan
dan penghidupan.
Penyandang disabilitas bukanlah warga
negara kelas dua. Mereka punya hak dan kesempatan
yang sama dan setara dengan warga negara lainnya.
Perlakuan diskriminasi atau marginalisasi terhadap
penyandang disabilitas sudah tidak konstekstual lagi
dengan spirit kemanusiaan yang adil dan beradab.
Mereka butuh akses yang luas untuk mencapai
kesamaan kesempatan, kesetaraan dalam keadilan dan
kesejahteraan sosial. Aksesibilitas adalah pintu masuk
bagi kemandirian penyandang disabilitas untuk bisa
berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan. Namun
realitasnya, aksesibilitas penyandang disabilitas di
negeri masih jauh panggang dari api. Aksesibilitas
di berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan,
pekerjaan, kesehatan, hukum maupun aksibilitas fisik
belum mendapatkan perhatian yang memadai. Di
ranah hukum dan kebijakan, penyandang disabilitas
masih didera diskriminasi lantaran diposisikan sebagai
sebagai sosok yang dilemahkan dan tidak memiliki
produktifitas karena sudah dibedakan dari jenis dan
derajat disabilitas yang dimiliki. Padahal jenis dan
derajat disabilitas tidak memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap kemampuan penyandang disabilitas
untuk bekerja, untuk ke sekolah dan melakukan
aktifitas sehari-hari.
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Dalam artian, paradigma para pengambil
kebijakan tentang disabilitas masih sebatas dalam
pendekatan konsep charity, belum pada pemikiran
dan pendekatan yang berbasis hak asasi manusia.
Sehingga beberapa regulasi tentang penyandang
disabilitas belum memiliki perspektif dan pendekatan
yang mengarusutamakan hak-hak penyandang
disabilitas. Di sisi lain, dalam konteks aksesibilitas
fisik, pembangunan gedung-gedung di Indonesia
baik gedung perkantoran, sekolah, kampus, bandara,
terminal, hotel, dan lainnya mayoritas belum
mencerminkan keadilan bagi semua orang, lantaran
tidak bisa diakses penyandang disabilitas. Kondisi
ini menunjukkan aksesibilitas bagi penyandang
disabilitas di Indonesia masih belum memenuhi
prinsip pembangunan dari PBB bahwa “no part of
the built-up environment should be designed in a
manner that excludes certain groups of people on
the basis of their ability and frailty”.
Dalam skala Internasional, sesungguhnya
perumusan kebijakan dan undang-undang tentang
aksesibilitas telah dikumandangkan dalam UNESCAP dengan program dekade penyandang cacat
(1983-1992 dan 1993-2002); Deklarasi Sapporo
(2002) dan Biwako Milenium (2003). Instrumeninstrumen Internasional tersebut mengandung
maksud untuk memberikan jaminan dan melindungi
hak-hak penyandang disabilitas dan lansia untuk
memperoleh kesempatan yang setara. Ini supaya
penyandang disabilitas bisa menikmati lajunya
pembangunan untuk meningkatkan kehidupan dan
penghidupannya.
Dalam konteks aksesibilitas, ada faktor
penghambat dalam mewujudkan penyediaan
fasilitas publik yang aksesibel. Pertama, kurangnya
pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara
negara maupun pemilik atau pengelola fasilitas
publik pada acuan aksesibilitas penyandang
disabilitas. Kedua, kurangnya pemahaman pada
penyandang disabilitas yang berimplikasi kebutuhan
penyandang disabilitas menjadi terabaikan. Ini
perlu ada upaya peningkatan pengetahuan dan

pemahaman terhadap penyandang disabilitas serta
pemahaman terhadap acuan penyediaan fasilitas
publik bagi aksesibilitas difabel. Untuk itu, kiranyanya
penting penyediaan aksesibilitas fisik maupun non fisik
(akses kemudahan untuk memasuki, menggunakan dan
menikmati fasilitas publik secara mandiri) baik itu di
gedung-gedung kantor, pusat-pusat perbelanjaan dan
tempat-tempat rekreasi bahkan untuk menggunakan
sarana informasi dan komunikasi merupakan
pendukung mobilitas, meningkatkan kemandirian
serta kesamaan kesempatan bagi semua orang yang
memiliki kebutuhan khusus.
Selama ini pemahaman masyarakat awam
masih terbatas bahwa penyediaan aksesibilitas hanya
diperuntukkan bagi penyandang disabilitas saja.
Aksesibilitas hanya dipahami yang tampak secara
fisik saja. Padahal konsep universal design yang telah
dikembangkan oleh PBB khususnya oleh UN ESCAP
(United Nation Economic Social Commission for Asia
and the Pacific) dalam bangunan publik berikut fasilitas
yang ada di dalamnya adalah konsep pembangunan
fisik yang bisa diakses dan dipergunakan oleh semua
orang tidak memandang memiliki disabilitas atau tidak,
tetapi bagaimana menciptakan akses yang memberikan
kemudahan bagi semua orang atau pengguna baik
secara fisik dan non fisik. Jadi, para pengguna
aksesibilitas fisik tidak mengecualikan siapapun, baik
itu perempuan yang sedang hamil, orang lanjut usia,
anak-anak maupun penyandang disabilitas.
Rumusan Masalah
Masalah adalah kesenjangan antara apa yang
diharapkan (das sollen) dengan apa yang menjadi
kenyataan (das sein). Masalah dalam penelitian
kualitatif disebut fokus. Menurut Moleong (2004;
62) ada dua hal yang dicapai oleh peneliti dengan
menetapkan fokus yakni penetapan fokus dapat
membatasi studi dan memenuhi kriteria inklusi-ekslusi
atau memasukkan-mengeluarkan suatu informasi
yang baru diperoleh di lapangan. Dalam tulisan ini,
aksesibilitas penyandang disabilitas dimaksudkan
untuk mengumpulkan dan menganalisis data serta
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informasi mengenai potret aksesibilitas penyandang
disabilitas berdasarkan indikator-indikator yang
telah ditetapkan. Adapun rumusan permasalahannya
yakni: “Bagaimana Aksesibilitas Penyandang
Disabilitas pasca Ratifikasi Konvensi Hak-Hak
Penyandang Disabilitas?” dengan menitikberatkan
atau memfokuskan penelitian pada aksesibilitas
fisik dan non fisik.
Tujuan
a. Mengetahui data umum penyandang disabilitas
b. Mengidentifikasi dan menginventarisir kondisi
aktual aksesibilitas pelayanan publik bagi
penyandang disabilitas pasca ratifikasi The
Convention on the Rights of Persons with
Disabilities (CRPD).
c. Mengetahui kebijakan dan program pemerintah,
khususnya dalam pelayanan publik yang berpihak
dan berbasis kepada hak-hak asasi penyandang
disabilitas.
d. Mengetahui kerangka hukum positif yang relevan
dengan persoalan, khususnya harmonisasi
ratifikasi konvensi penyandang disabilitas
terhadap peraturan daerah atau kebijakan lainnya.
e. Membuat analisis dan rekomendasi terhadap
permasalahan aksesibilitas hak penyandang
disabilitas.
Metodologi
Metode yang digunakan dalam tulisan ini
adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Dengan demikian diharapkan, tulisan ini menuturkan
dan menafsirkan atau menggambarkan data yang
ada, misalnya tentang situasi yang dialami, satu
hubungan, kegiatan, pandangan sikap yang nampak
atau tentang suatu proses yang sedang berlangsung,
dengan kata lain bahwa penelitian deskriptif ini
akan diperoleh suatu gambaran secara sistematis.

PEMBAHASAN
Kerangka Konseptual : Fasilitas Publik dan Urgensi
Aksesibilitas Difabel
Penyediaan fasilitas publik yang aksesibel untuk
penyandang disabilitas adalah sebuah keharusan bagi
semua penyelenggara kepentingan publik. Keharusan
semua atau sebagian dari kelengkapan prasarana dan
sarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar
dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang
termasuk penyandang disabilitas guna mewujudkan
kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan
dan penghidupan. Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas
dalam bangunan gedung dan lingkungan, harus
dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas.
Setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah
dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan
gedung wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas
dan aksesibilitas. Dalam hal ini ada beberapa hal yang
perlu mendapatkan perhatian. Pertama, keselamatan,
yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu
lingkungan yaitu setiap orang dapat mencapai semua
tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu
lingkungan. Kedua, kegunaan, yaitu setiap orang harus
dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan
yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. Ketiga,
kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai,
masuk dan mempergunakan semua tempat atau
bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan
dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Adapun
fasilitas publik aksesibilitas difabel pada bangunan
gedung dan lingkungan meliputi: ukuran dasar ruang,
jalur pedestrian, jalur pemandu, area parker, pintu,
ram, tangga, lif, liftangga, toilet, pancuran, wastafel,
telepon, perlengkapan dan peralatan kontrol, perabot,
rambu dan marka. Berbagai fasilitas publik yang
aksesibel tersebut sudah ada pentunjuk teknisnya yang
terdapat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis
Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan.
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Fasilitas layanan publik berupa gedung dan
lingkungannya tersebut sudah selayaknya berlaku
universal bagi semua orang, termasuk bagi
penyandang disabilitas. Ini bukan dalam pengertian
mengistimewakan

penyandang

disabilitas,

melainkan suatu pendekatan yang menganjurkan
agar suatu desain direncanakan dan dirancang
memenuhi kebutuhan spesifik bagi penyadang
disabilitas,

tetapi

sekaligus

juga

memenuhi

kebutuhan pengguna lain. Prinsip layanan fasilitas
publik aksesibilitas difabel sebenarnya sangat
sederhana, kata aksesibel merujuk pada arti
yaitu bahwa semua orang termasuk penyandang
disabilitas, tanpa bantuan siapa pun, dapat mencapai
dan memasuki suatu lingkungan kawasan bangunan
kemudian dapat menggunakan seluruh fasilitas
di dalamnya tanpa merasa menjadi obyek belas
kasihan orang lain. Setiap orang butuh solidaritas,
sebuah masyarakat tanpa solidaritas merupakan
sebuah tempat yang dingin dan tidak nyaman untuk
semua warganya. Perasaan keamanan, perasaan
tanggung jawab untuk orang lain dan pengetahuan
bahwa orang lain merasa bertanggung jawab atas
sesamanya akan memberi kualitas hidup sebagai
manusia dan kemanusiaan.
Tidak ada orang yang dapat menjamin bahwa yang
bersangkutan akan tetap dapat mempertahankan
kondisi “tidak difabel” untuk seumur hidupnya dan
setiap orang dapat mempunyai saudara atau teman
yang menjadi difabel. Difabel dapat menimpa siapa
pun tanpa melihat jenis kelamin, umur, status sosial
ataupun status ekonomi. Oleh karena itu, untuk
mencapai sebuah masyarakat di mana penyandang
disabilitas menikmati kesamaan kesempatan dan
partisipasi penuh seyogyanya layanan fisilitas
publik tidak hanya demi kepentingan penyandang
disabilitas tetapi juga demi kepentingan masyarakat
pada umumnya, sehingga menyediakan fasilitas
aksesibilitas penyandang disabilitas adalah sama
halnya membangun aspek kemanusiaan.

Belum diperoleh data pasti tentang realisasi fasilitas
publik bagi aksesibilitas difabel di Indonesia, tetapi
bukan berarti tidak ada informasi tentang hal itu.
Selama ini banyak dinamika yang berkait dengan aksi
dan reaksi berkenaan dengan aksesibilitas difabel.
Tidak sedikit peraturan atau perundang-undangan
yang mengatur tentang keberadaan para penyandang
disabilitas, antara lain:
(1). Resolusi PBB No. 48/96 Th.1993 pada peraturan
No.5, tentang Peraturan
Aksesibilitas;
(2) UUD RI Th. 1945 Pasal 27 ayat 2, bahwa setiap
warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan;
(3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1991
Tentang Pendidikan Luar Biasa;
(4) UUD RI No. 4/1997, tentang Penyandang Cacat
(5) Undang-undang RI No. 39/1999,tentang HAM
(6) Undang-undang RI No. 28/2002 tentang Bangunan
Gedung;
(7) Perpem. No. 43/1998, Upaya Peningkatan
Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
(8) Kepmen. PU. No. 441/KPTS/1998 tentang
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
(9) Kepmen. PU. No 468/KPTS/1998 tentang
Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan
Umum dan Lingkungan;
(10) Kepmen . Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun
1999, tentang Aksesibilitas bagi Penyandang
Cacat dan Orang Sakit pada Sarana dan Prasarana
Perhubungan; dan
(11) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/
PRTIM/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas
dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan.
Sejumlah regulasi di atas hingga saat ini belum
juga direalisasikan secara memadahi. Alasan yang
sering digunakan adalah tidak tersedianya anggaran
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yang tersedia untuk membangun fasilitas publik
yang aksesibel bagi difabel. Penyandang disabilitas
tidak henti-hentinya berjuang untuk terealisasinya
fasilitas publik yang aksesibel. Apabila kita cermati
memang realisasi penyediaan fasilitas yang aksesibel
masih sangat minim. Banyak sekolah, kampus,
kantor-kantor, restoran. terminal bus, stasiun, pusat
pertokoan, trotoar, dan fasilitas umum lainnya yang
belum menyediakan fasilitas yang aksesibel bagi
penyandang disabilitas. Bahkan banyak sekolah
luar biasa yang notabene berkecimpung dengan
penyandang disabilita belum juga dilengkapi
fasilitas yang aksesibel.
Problem Aksesibilitas
bagi
Penyandang
Disabilitas
Pemerintah Indonesia selaku negara anggota
PBB memiliki kewajiban sebagai duty bearer untuk
melayani kepentingan masyarakat berdasarkan
prinsip-prinsip HAM yaitu non diskriminatif, setara
dan universal. Terlebih Pemerintah Indonesia juga
telah berkomitmen meratifikasi Konvensi tentang
Hak-hak Penyandang Disabilitas pada tanggal 10
November 2011 yang lalu dalam bentuk Undangundang nomor 19 tahun 2011. Sehingga negara
ini memiliki konsekuensi terhadap implementasi
konvensi tersebut, khususnya pasal 9 tentang
aksesibilitas. Ketentuan pasal tentang aksesibilitas
pada konvensi ini perlu diimplementasikan dan
diintegrasikan secara nyata dalam kebijakankebijakan negara maupun program-program
pemerintah.
Para penyandang disabilitas juga merupakan
warga negara Republik Indonesia yang dalam
Undang-Undang Dasar 1945 dijamin untuk memiliki
kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama
dengan warga negara lainnya. Untuk itu Pemerintah
hendaknya memberikan perhatian yang cukup
kepada penyandang disabilitas tersebut, termasuk
dalam hal aksesibilitas pelayanan publik. Fakta

di lapangan menunjukkan, mayoritas penyandang
disabilitas mengalami hambatan aksesibilitas dari
aspek arsitektural sehingga mereka kehilangan haknya
dalam mendapatkan pelayanan yang baik.
Aksesibilitas masih menjadi hambatan besar
bagi Penyandang Disabilitas dalam kaitannya dengan
berbagai akses misalnya pendidikan, pekerjaan,
kesehatan, pariwisata dan seni budaya serta aksesakses lain dalam sektor kehidupan dan penghidupan.
Sebagaimana diketahui bahwa aksesibilitas menjadi
kunci kemandirian para penyandang disabilitas dalam
kehidupannya untuk mencapai kesamaan kesempatan,
kesetaraan dalam keadilan dan kesejahteraan sosial.
Selain itu, aksesibilitas merupakan pintu masuk bagi
penyandang disabilitas untuk bisa berpartisipasi dan
berkarya sebagaimana warga Negara Indonesia yang
lain. Namun demikian secara empiris, penyandang
disabilitas di Indonesia masih mengalami hambatanhambatan besar. Belum ada solusi yang terintegrasi
dalam mengatasi kurangnya penyediaan aksesibilitas
yang bisa dilakukan baik oleh pemerintah maupun
sektor swasta.
Hal penting lainnya yang harus dicermati adalah
aksesibilitas dalam konteks kebijakan, belum
sepenuhnya menjadi arus utama atau “mainstream”
dalam mekanisme perencanaan kebijakan dan
penganggaran. Hal ini menjadi kendala besar dalam
mekanisme pelaksanaan kebijakan maupun “law
enforcement” baik di ditingkat nasional maupun di
daerah. Di sisi lain, hal urgent yang selalu luput dari
perhatian dan pertimbangan para pengambil kebijakan
dan kelompok profesional yakni proses kebijakan
perencanaan dan design bangunan dan lingkungan.
Selain itu para pengambil kebijakan tidak secara tegas
memberlakukan adanya peraturan hukum tentang
aksesibilitas kepada seluruh jajaran pemerintah dan
masyarakat.
Luputnya perhatian terhadap penyandang
disabilitas akibat kompleksitas masalah di bidang
sosial, budaya, dan hukum ini adalah penyandang
disabilitas hanya dianggap sebagai warga negara
kelas dua dan belum menjadi bagian yang dianggap
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mampu memberikan kontribusi penting dalam
proses pembangunan secara menyeluruh. Artinya,
penyandang disabilitas masih diposisikan sebagai
objek dalam pembangunan. Hal ini terlihat dalam
penyelesaian masalah aksesibilitas selama ini,
masih dilakukan secara parsial baik oleh pemerintah
maupun sektor-sektor swasta seperti gambar di
bawah ini3:

implementasi peraturan aksesibilitas, keseimbangan
antara program kebijakan dan budgeting.

Gambar 2
Gambar 1
Gambar di atas adalah fakta solusi parsial yang
sering dilakukan selama ini. Gambar yang pertama,
apabila penyandang disabilitas membutuhkan
alat bantu maka diberikan alat bantu saja, sudah
cukup. Demikian juga pada gambar kedua, apabila
penyandang disabilitas membutuhkan ramp (jalan
landai untuk kursi roda), maka dibuatkan ramp
saja sudah cukup mengatasi persoalan mengakses.
Padahal kebutuhan penyandang disabilitas tidak
hanya terbatas kursi roda atau alat bantu lain, ramp
ataupun sikap masyarakat yang bisa menerima
penyandang disabilitas, melainkan bagaimana
mendukung upaya perlindungan dan pemenuhan
hak-haknya bisa adil dan setara seperti masyarakat
sipil lainnya. Dengan kata lain pendekatan hak asasi
manusia menjadi ”roh” dalam upaya perlindungan
dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas
tersebut.
Gambar di bawah ini kiranya bisa menjadi
rujukan perwujudan aksesibilitas secara fisik maupun
non fisik bagi penyandang disabilitas berperspektif
hak asasi manusia. Setiap elemen saling terintegrasi
dan mendukung satu dengan lainnya. Ada sinergitas
berbagai elemen seperti penegakan hukum,
3 David Werner, Nothing About Us Without Us, Developing Innovative Technologies For , By and With Disabled Persons, Health
Rights Workgroup for People’s Health and Rights, Palo Alto, CA
94302, USA, 1998

Di sisi lain, ada upaya penyadaran yang
konsisten dan berkesinambungan untuk membuka
akses yang sama di segala bidang melalui penyediaan
aksesibilitas. Berikut gambar konkritasasi aksesibilitas
penyandang disabilitas berperspektif HAM 4 :
Sebagaimana diketahui bahwa aksesibilitas
dimaknai tidak hanya terbatas secara fisik, melainkan
juga merupakan aksesibilitas secara non-fisik
yang meliputi perubahan sikap dan cara pandang
pemerintah dan Masyarakat dalam berinteraksi social
dengan komunitas Penyandang disabilitas. Dalam
ilustrasi gambar di atas, aksesibilitas fisik dan non
fisik merupakan satu kesinambungan yang tidak dapat
dipisahkan satu dengan yang lain. Karena terwujudnya
aksesibilitas secara fisik harus didahului dengan
terwujudnya aksesibilitas non fisik. Artinya paradigma
atau cara pandang pemenuhan hak-hak penyandang
disabilitas harus memiliki konsep pemikiran dan sikap
yang memberikan keberpihakan dan memiliki konsep
pendekatan hak, bukan karena belas kasihan atau
charity.
Pemberian akses dan sikap yang adil oleh
masyarakat dan para pengambil kebijakan dalam
berinteraksi dengan komunitas penyandang disabilitas
merupakan gambaran aksesibilitas non-fisik. Sehingga
perubahan paradigma, sikap dan komitmen dari
4 David Werner, Nothing About Us Without Us, Developing Innovative Technologies For , By and With Disabled Persons, Health Rights
Workgroup for People’s Health and Rights, Palo Alto, CA 94302, USA,
1998
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para pengambil keputusan merupakan hal yang
mutlak dilakukan dalam perwujudan aksesibilitas
fisik. Ilustrasi di atas menggambarkan adanya
keseimbangan antara perwujudan aksesibilitas fisik
dan non fisik dalam upaya pemenuhan aksesibilitas.
Bahwa antara perubahan paradigma dan sikap
masyarakat dan para pengambil kebijakan selaras
dengan upaya pembangunan dan pengadaan akses
yang memberikan kesempatan bagi para Penyandang
disabilitas untuk ke sekolah, mendapatkan lapangan
pekerjaan yang layak, serta mampu berpartisipasi
secara penuh dalam kehidupan masyarakat.
Konkritisasi Universal Design Bagi Penyandang
Disabilitas
Aksesibilitas fisik bisa dikatakan sebagai
sebuah konsep perwujudan pembangunan yang bisa
diakses oleh semua orang tanpa kecuali, termasuk
orangtua/manula, Penyandang disabilitas, ibu hamil
dan anak-anak. Artinya konsep design bangunan
ini pada perencanaan dan pembangunannya yang
semestinya bisa diakses oleh semua orang itu
disebut sebagai “Universal Design”. Konsep ini
seharusnya menjadi konsep yang harus digagas dan
dikembangkan dalam setiap perancangan kebijakan
dan penganggaran di daerah di tingkat propinsi dan
kabupaten/kota di Indonesia. Ini sekaligus bisa
diwujudnyatakan sebagai aksi riel implementasi
RANHAM, ketimbang hanya rapat-rapat koordinasi
yang output dan outcome-nya seperti menabur garam
di samudra luas. Selain itu, perwujudan aksesibilitas
ini, sebenarnya sudah diatur dalam legislasi nasional
maupun daerah. Tinggal komitmen pemerintah dan
adanya mekanisme kebijakan serta penganggaran
yang jelas dan transparan dalam upaya perwujudan
aksesibilitas ini bisa dilakukan atau tidak.
Untuk itu diperlukan gagasan konsep universal
design yang bisa dipahami dan dilaksanakan dalam
kebijakan dan penganggaran pemerintah. Karena
konsep ini harus dipahami, dalam artian tidak lagi
mempermasalahkan kuantitas pengguna ataupun
anggaran yang tidak mencukupi melainkan,

bagaimana membuat semua orang bisa mengakses
bangunan dan fasilitas umum dengan nyaman, aman
dan tidak merasa dibelaskasihani oleh orang lain.
Dengan kata lain, pendekatan yang dipakai dalam
gagasan konsep universal design ini adalah pendekatan
hak asasi manusia, dimana semua orang berhak
untuk mengakses dan mendapat perlakuan yang adil
dimanapun berada.
Menurut Konvensi Disabilitas yang sudah
diratifikasi dalam UU no. 19/2011, khususnya dalam
lampiran Konvensi tentang Hak-hak Penyandang
Disabilitas dikatakan bahwa: “Desain universal”
berarti desain produk, lingkungan, program dan
pelayanan yang dapat digunakan oleh semua orang,
semaksimal mungkin, tanpa memerlukan suatu
adaptasi atau desain khusus. “Desain universal” tidak
mengecualikan alat bantu bagi kelompok penyandang
disabilitas tertentu pada saat diperlukan. Artinya bahwa
desain ini diterapkan dalam berbagai fasilitas umum,
baik gedung, lingkungan dan bahkan pelayanan di
fasilitas publik pun memberikan aksesibilitas bagi para
penggunanya tanpa mengecualikan jenis disabilitas
dan alat bantu yang dipergunakan.
Sedangkan menurut Institute for Human
Centered Design dari Boston, USA, pengertian
Universal design adalah sebagai berikut: “Universal
Design is a framework for the design of places, things,
information, communication and policy to be usable
by the widest range of people operating in the widest
range of situations without special or separate design.
Most simply, Universal Design is human-centered
design of everything with everyone in mind.”5 Atau
Desain Universal bisa diterjemahkan sebagai adalah
sebuah kerangka kerja untuk mendesain segala sesuatu,
tempat-tempat, informasi, komunikasi dan kebijakan
yang dapat dipergunakan untuk berbagai macam orang
yang mampu mengoperasikan ke dalam berbagai
situasi tanpa mengkhususkan atau membedakan desain
yang dibuat. Sederhananya adalah Desain Universal
ini merupakan desain yang terfokus pada manusia dari
5 http://humancentereddesign.org/universal-design, retrived on June 10,
2012
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segala sesuatu dengan menyertakan setiap orang
sebagai jiwa dari desain itu sendiri.
Konsep ini menegaskan bahwa kebutuhan
setiap manusia meskipun berbeda namun bisa diatasi
dengan membuat desain yang lebih memungkinkan
dan sifatnya universal sehingga setiap orang bisa
mengaksesnya dengan baik, nyaman dan aman serta
tanpa membedakan antara satu dengan yang lain.
Menurut the Center for Universal Design,
School of Design, State University of North
Carolina, Prinsip-prinsip Universal Design
adalah6:
1. Equitable Use: design ini tidak memberikan
hambatan atau melemahkan dan tidak
menstigmatisasikan
bagi
kelompok
penggunanya.
2. Flexibility in Use: design ini mengakomodasi
berbagai macam kecenderungan pilihan dan
kemampuan individu.
3. Simple, Intuitive Use: penggunaan design
ini adalah mudah untuk dimengerti, tanpa
membedakan pengalaman, pengetahuan, dan
ketrampilan bahasa.
4. Perceptible Information: design ini mampu
mengkomunikasikan informasi yang diperlukan
secara efektif kepada user, tanpa membedakan
kondisi yang ada atau kemampuan-kemampuan
sensorik dari penggunanya.
5. Tolerance for Error: design ini meminimalkan
bahaya-bahaya dan konsekuensi-konsekuensi
lain yang menimbulkan kecelakaan dan hal-hal
yang tidak diinginkan bisa terjadi.
6. Low Physical Effort: design dapat digunakan
secara efisien dan nyaman, dan dengan
meminimalkan tenaga untuk menggunakannya.
6 Compiled by advocates of Universal Design in 1997. Participants
are listed in alphabetical order: Bettye Rose Connell, Mike Jones,
Ron Mace, Jim Mueller, Abir Mullick, Elaine Ostroff, Jon Sanford,
Ed Steinfeld, Molly Story, Gregg Vanderheiden. The Principles are
copyrighted to the Center for Universal Design, School of Design,
State University of North Carolina at Raleigh [USA].

7. Size and Space for Approach & Use: kesesuaian
ukuran dan ruang lingkup untuk mendekati,
mencapai, memanipulasi dan menggunakan tanpa
menggunakan Appropriate size and space is
provided for approach, reach, manipulation, and
use, regardless of the user’s body size, posture, or
mobility.
Sementara itu, universal design menurut UN
ESCAP terdapat 4 konsep dasar pembangunan ramah
lingkungan yang wajib dipahami oleh para ahli di
bidang tata kota, arsitektur, kontraktor dan stake holder
yang berkompeten lainnya antara lain:
- Gedung/fasilitas umum/lingkungan yang dibangun
dapat dijangkau oleh semua orang
- Orang/pengguna gedung/fasilitas umum/
lingkungan yang dibangun dapat masuk ke dalam
gedung dengan mudah
- Orang/pengguna gedung/fasilitas umum/
lingkungan yang dibangun dapat menggunakan
akses didalam gedung dengan mudah
- Gedung/fasilitas umum/lingkungan yang dibangun
dapat dijangkau, dapat dimasuki dan dapat
digunakan segala akses di dalamnya oleh semua
orang/pengguna (termasuk ibu hamil, anak-anak,
penyandang disabilitas dan manula) dengan mudah
dan tanpa menimbulkan rasa belas kasihan
Keempat konsep dasar ini sangat penting untuk
diterapkan dalam setiap perencanaan dan pembangunan
tata ruang kota maupun lingkungan yang humanis,
karena dalam jangka panjang jumlah pengguna/user
yang menyandang disabilitas atau diffable dan manula
ini akan terus bertambah. Secara garis besar adalah
pembangunan fisik dan non-fisik di Indonesia idealnya
adalah mempertimbangkan dan memprioritaskan hakhak dasar seluruh warga negaranya tanpa kecuali.
Selain itu ”social justice” dan pendekatan HAM
juga menjadi aspek penting dalam upaya perwujudan
pengembangan lingkungan kota yang humanis dalam
pembangunan baik di tingkat daerah maupun di tingkat
nasional dalam jangka pendek dan jangka panjang.
Untuk memberikan gambaran yang lebih
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konkrit mengenai konsep universal design, berikut
disampaikan contoh-contoh bentuk dan jenis
bangunan yang aksesibel terhadap penyandang
disabilitas berkonsep universal design. Bentuk dan
jenis universal design ini diklasifikasikan dalam 4
hal mendasar antara lain:
1. Bangunan gedung dan lingkungan misalnya
bangunan
kantor
pemerintah,
gedung
perusahaan swasta, sekolah/universitas, gedung
perpustakaan,
supermarket/mall,
gedung
olahraga, gedung teather, gedung seni/balai
budaya seni, tempat pariwisata, restaurant, hotel,
guest house, tempat parkir, trotoar/pedestrian,
dll.
2. Transportasi misalnya pengadaan bus dan
taxi aksesibel termasuk pembangunan halte
bis, stasiun kereta, bandara yang aksesibel
dan pembuatan signage di jalan-jalan untuk
penyeberangan.
3. Layanan Publik misalnya pelayanan perbankan,
pelayanan kantor pos, pelayanan PLN, pelayanan
air bersih, pelayanan telpon dan pelayanan
publik lain yang diakses oleh Penyandang
disabilitas

design yang bisa diwujudkan dalam layanan fasilitas
publik, transportasi, bangunan gedung dan lingkungan
serta komunikasi dan informasi. Misalnya dalam
pengadaan ramp di bawah ini, disertai dengan tanda
bahwa ada tanda accessible/signage (yang berbunyi
“handicapped access” di dekat ramp tersebut 7:

Gambar 3

Gambar 4

Ramp ini diperuntukkan para mahasiswa yang
menyandang disabilitas dan atau pengguna lain yang
membutuhkan akses ramp/jalan landai untuk kursi roda
yang akan mengikuti kuliah di University of Southern
California di Los Angeles, USA. Bisa dicermati bahwa
pengadaan ramp seperti ini masih jarang ditemukan
di berbagai universitas di Indonesia. Selain gedung
kuliah, perpustakaan dan jalan menuju perpustakaan
pun dilengkapi dengan ramp di trotoarnya (lihat
gambar di bawah ini):

4. Komunikasi dan Informasi misalnya tayangan
TV yang memakai bahasa isyarat, media
komunikasi yang aksesibel misalnya computer
bicara, handphone bicara, dll.
Dari keempat jenis dan bentuk perwujudan
universal desain, diperlukan kerja-kerja program dan
kebijakan lintas sektoral dan tentunya hukum dan
peraturan yang mengikat dan memiliki sanksi yang
bisa membuat orang atau institusi harus mentaati
secara hukum tentang perwujudan universal desain
ini di segala bidang. Hal ini bisa dimulai dari yang
kecil yaitu pembangunan ramp/jalan landai untuk
kursi roda di kantor-kantor pemerintah dan di fasilitas
publik yang lain. Untuk lebih jelas gambarannya, di
bawah ini adalah contoh/bentuk visual dari universal

Gambar 5

Gambar 6

Kemudian dalam hal transportasi, bus-bus trans di
Indonesia yang ada sekarang masih belum memenuhi
standard aksesibilitas. Hal ini menjadi keprihatinan
bersama, mengingat transportasi publik juga harus
memberikan layanan yang universal. Contoh pengadaan
transportasi yang aksesibel, misalnya bus campus/bus
dalam kota bisa dilihat dalam gambar berikut ini:
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Gambar 7

Gambar 8

Gambar 9
Sementara itu, persoalan lahan parkir juga harus
didesign secara universal, dimana para manula
dan Penyandang disabilitas dapat parkir dengan
aman dan tanpa gangguan dari pengguna lahan
parkir lainnya. Contoh di bawah ini, merupakan
contoh konkrit dimana peraturan perparkiran
bisa memberikan perlindungan bagi komunitas
Penyandang disabilitas dan manula:

Pertama, diperlukan peningkatan kesadaran kritis,
peran serta aktif dari berbagai pihak dan kalangan,
selain demi terwujudnya efektifitas kebijakan yang
berlaku untuk memproteksi hak-hak penyandang
disabilitas soal aksesibilitas dalam berbagai jenis
bentuk misalnya penyediaan bangunan dan lingkungan
yang ramah serta transportasi yang layak dan aman.
Kedua, hambatan arsitektural dan sosial dalam
sosialisasi dan perwujudan aksesibilitas harus
dipahami secara benar oleh kalangan profesional
dan para pengambil kebijakan. Untuk itu, sosialisasi
konsep universal design yang mengedepankan aspek
“equal rights and opportunities” harus dilakukan
secara terus menerus dan dapat dievaluasi secara
berkala baik oleh pihak pemerintah maupun kalangan
profesional (arsitek, sipil, akademisi, praktisi hukum
dan parlemen/DPRD). Konsep-konsep dasar ini sudah
ada dan diterangkan dengan jelas dalam KepMen PU
no.468/KPTS/1998 dan Peraturan Menteri PU No. 30/
PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan
Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan.
Ketiga, prinsip pembangunan yang manusiawi harus
memperhatikan faktor-faktor kelompok pengguna/
user. Disamping itu, penting untuk meningkatkan
kesadaran dan perilaku para professional misalnya
para arsitektur, urban designer/planner dan kelompok
professional lain yang mendukung perancangan dan
pengembangan universal design/access for all di
semua bangunan/lingkungan/fasilitas umum yang akan
dibangun di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Gambar 11
Gambar 10
PENUTUP
Agar konsep universal design ini bisa
terealisasi secara konkrit, maka ada beberapa
rekomendasi yang perlu diperhatikan yakni:

Compiled by advocates of Universal Design in 1997.
Participants are listed in alphabetical order: Bettye
Rose Connell, Mike Jones, Ron Mace, Jim Mueller,
Abir Mullick, Elaine Ostroff, Jon Sanford, Ed Steinfeld, Molly Story, Gregg Vanderheiden. The Principles
are copyrighted to the Center for Universal Design,
School of Design, State University of North Carolina
at Raleigh [USA].

Jurnal Hak Asasi Manusia

http://humancentereddesign.org/universal-design,
retrived on June 10, 2012

UN., 2006, The Convention on The Rights of
Persons with Disabilities (CRPD)
Werner David, Nothing About Us Without Us,
Developing Innovative Technologies For , By and
With Disabled Persons, Health Rights Workgroup
for People’s Health and Rights, Palo Alto, CA
94302, USA, 1998
Foto-Foto:
Diakses dari website Universal Design website dan
University of California, Los Angeles, California,
USA
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