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LEMBAR ABSTRAK
JURNAL HAM VOLUME 5, 2014
Kata Kunci Bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh di fotokopi tanpa ijin dan biaya.

Rahjanto (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA  DALAM PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL  ATAS PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA
TRADISIONAL MASYARAKAT ADAT
Jurnal HAM Vol. 5 No. 1, Juli 2014, hlm. 1-14
Abstrak
Dewasa ini banyak kekayaan intelektual pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, yang
diciptakan atau berasal dari masyarakat adat, berupa karya seni maupun obat-obatan, dan diperdagangkan
secara internasional bernilai milyaran US Dolar. Pendapatan dari penjualan ini akhirnya berada di tangan
perusahaan-perusahaan asing dari luar daerah asal kekayaan intelektual tersebut. Hal ini mengindikasi gagalnya
Negara memberi perlindungan kekayaan intelektual yang dimiliki Masyarakat Adat. Penelitian bertujuan
memberikan gambaran perlindungan kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya
tradisional Masyarakat Adat di Indonesia;mengidentifikasi tantangan Pemerintah serta peluang Masyarakat
Adat dalam memperoleh perlindungan kekayaan intelektual tersebut dalam sistem hukum nasional. Penelitian
menggunakan pendekatan kualitatif, informan diperoleh dengan accidental purposive sampling. Hasil penelitian
menunjukkan upaya mendapatkan perlindungan hukum kekayaan intelektual terbentur proses perlindungan
hukum dari rezim hak kekayaan intelektual yang berlaku tidak mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat
adat, belum ada lembaga/institusi yang memiliki kewenangan menetapkan klaim atas pengetahuan tradisional
dan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki masyarakat adat, adanya kebutuhan atas perlindungan hukum
yang memadai, pada umumnya informan belum memiliki pemahaman kekayaan intelektual atas pengetahuan
tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Kementerian Hukum dan HAM, terutama Direktorat Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual perlu segera menyusun format aturan hukum yang mengakomodir karakteristik
pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia.
Kata Kunci: perlndungan, hak kekayaan intelektual, masyarakat adat.
Firdaus (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN  HAK ATAS KESEHATAN  BAGI
MASYARAKAT MISKIN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jurnal HAM Vol. 5 No. 1, Juli 2014, hlm. 15-26
Abstrak
Kesehatan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi yang baik dan sempurna secara fisik, mental dan sosial
dan bukan hanya kondisi penyakit atau kelemahan fisik belaka. Hak atas kesehatan dijamin dalam Pasal 28
H (1) dan Pasal 34 (3) dari Amandemen IV UUD 1945, hak ini juga diakui secara universal dalam berbagai
instrumen hukum HAM internasional, yaitu Pasal 25 (1) DUHAM kemudian diatur dalam ketentuan yang lebih
mengikat pada Pasal 12 Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Tujuan penelitian untuk mengetahui
secara signifikan antara program pemerintah untuk pemberian kesehatan bagi masyarakat miskin, dan kendalakendala yang melatarbelakangi munculnya kasus-kasus ketidaksesuai dalam pemberian jaminan kesehatan
bagi masyarakat miskin. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif yang berciri deskriptif analitis,
iv

dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder dari sumber data yang akurat, melakukan inventarisasi
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan data evaluasi menggunakan metode yuridis normatif
dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam pemberian jaminan
kesehatan bagi masyarakat miskin belum optimal untuk memberikan pemenuhan hak atas kesehatan bagi
masyarakat miskin dengan beragam peraturan dan kebijakan reformasi kesehatan.
Kata Kunci: Kebijakan pemerintah daerah, jaminan kesehatan, masyarakat miskin.
Donny Michael (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)
PERLINDUNGAN HAK BERPARTISIPASI DAN HAK UNTUK MEMILIKI AKSES KE
PELAYANAN PUBLIK BAGI SUKU ANAK DALAM
Jurnal HAM Vol. 5 No. 1, Juli 2014, hlm. 27-40
Abstrak
Salah satu kelompok masyarakat Indonesia yang masih tergolong terbelakang adalah Komunitas Adat
Terpencil (KAT), yang salah satunya adalah Suku Anak Dalam (SAD). Kondisi tersebut sebagai akibat dari
keterbatasan akses mereka di berbagai bidang, diantaranya adalah belum adanya partisipasi dalam pelaksanaan
urusan publik, hak untuk memilih dan dipilih dan hak untuk memiliki akses ke pelayanan publik sebagaimana
diatur dalam Pasal 25 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik ICCPR). Penelitian ini bertujuan
untuk (i) mengetahui perlindungan hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan hak untuk memiliki
akses ke pelayanan publik bagi SAD, (ii) mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam perlindungan hak
berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan hak untuk memiliki akses ke pelayanan publik bagi SAD, dan
(iii) mengetahui implementasi kebijakan perlindungan hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan hak
untuk memiliki akses ke pelayanan publik bagi SAD. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan
pendekatan kualitatif, dimana data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan
(masyarakat dan pejabat yang berwenang), studi literatur dan studi dokumen. Penelitian ini memilih studi
kasus dalam metode analisa datanya. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail
tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter yang khas dari kasus, atau status dari individu yang kemudian
dari sifat-sifat khas tadi akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Sedangkan manfaat yang diharapkan
dari pelaksanaan penelitian ini adalah tersedianya rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh instansiinstansi terkait dalam upaya memberikan perlindungan terhadap SAD atas hak berpartisipasi dalam urusan
pemerintahan dan hak untuk memiliki akses ke pelayanan publik.
Kata Kunci: Urusan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Suku Anak Dalam
Penny Naluria Utami (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)
PELAYANAN AKTA KELAHIRAN ANAK DI WILAYAH PERBATASAN PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR
Jurnal HAM Vol. 5 No. 1, Juli 2014, hlm. 41-54
Abstrak
Anak Indonesia yang telah memiliki akta kelahiran sampai akhir Desember 2009 baru 55% menurut catatan
akhir Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pelayanan akta kelahiran anak berjalan lambat, karena sebagian
besar pemerintah daerah, masih menjadikan penerbitan akta kelahiran sebagai sumber pendapatan asli daerah
dan hanya ada 250 Kabupaten/Kota yang telah memiliki kebijakan penerbitan akta kelahiran gratis bagi
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warganya. Namun hak itu harus diperoleh dengan cara yang aktif, sesuai dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan pelaksanaan dibawahnya termasuk didalamnya
peraturan daerah, sebagian besar berinisiatif merubah sifat pendaftaran penduduk, dari stelsel aktif menjadi
stelsel pasif, dengan melakukan kegiatan pendaftaran secara kolektif guna kepemilikan akta kelahiran. Daerah
perbatasan merupakan kawasan khusus sehingga dalam penanganannya memerlukan pendekatan yang khusus
pula. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan akta
kelahiran anak di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur; dan bagaimana pelayanan akta kelahiran anak di
wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur. Tujuan penulisan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah
dalam pelayanan akta kelahiran anak di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur; dan mengetahui pelayanan
akta kelahiran anak di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur. Ruang lingkupnya dibatasi pada kebijakankebijakan pemerintah pusat dan daerah dan implementasinya dalam pembuatan akta kelahiran anak di wilayah
perbatasan Nusa Tenggara Timur. Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data terdiri
dari data primer dan sekunder. Hasilnya menunjukkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak
untuk memperoleh identitas diri dalam bentuk dokumen kependudukan.
Kata Kunci: Anak, Akta Kelahiran dan Wilayah Perbatasan
Hakki Fajriando (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)
PERAN CIVIL SOCIETY DALAM MENUMBUHKAN SIKAP TOLERANSI BERAGAMA DI
INDONESIA
Jurnal HAM Vol. 5 No. 1, Juli 2014, hlm. 55-68
Abstrak
Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan
Maluku. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran tentang peranan civil society dalam menumbuhkan toleransi
beragama. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan kombinasi antara metode kuantitatif dan
kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan penyebaran angket
sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Data diolah dan dianalisis untuk menjawab
rumusan masalah. Perkembangan di empat daerah yang menjadi lokasi penelitian menunjukkan bahwa tokoh
masyarakat di daerah telah menunjukkan peranan mereka dalam upaya menciptakan kondisi yang toleran.
Berbagai organisasi masyarakat juga memiliki peranan penting dalam upaya menumbuhkan budaya toleransi.
Lembaga Swadaya Masyarakat, sebagai bagian dari organisasi masyarakat, juga menunjukkan kesadaran akan
pentingnya penciptaan kohesi sosial di masyarakat.
Kata Kunci : Toleransi Beragama, Konflik, Civil Society.
Yuliana Primawardani (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)
PERAN PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK
PEDAGANG TRADISIONAL MELALUI REVITALISASI PASAR PERKOTAAN
Jurnal HAM Vol. 5 No. 1, Juli 2014, hlm. 69-78
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Abstrak
Pasar tradisional merupakan salah satu penggerak sendi perekonomian bagi masyarakat Indonesia. Dalam hal
ini pasar menjadi tempat terjadinya bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi perdagangan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, dengan seiring perkembangan jaman, keberadaan
pasar tradisional seakan-akan termajinalkan. Hal ini dikarenakan kondisi pasar tradisional dianggap kurang
layak sebagai areea perdagangan, sehingga para pedagang tradisional pun kalah bersaing dengan pasar modern
berupa supermarket dan hypermarket yang ada saat ini. Hal ini terjadi di berbagai provinsi termasuk provinsi

Jawa Barat yang mengalami peningkatan jumlah usaha ritel di setiap kabupaten/kota. Oleh karena itu perlu
perhatian Pemerintah untuk membantu para pedagang tradisional dalam memperoleh hak-haknya melalui
pembangunan dan peremajaan pasar diperkotaan agar dapat bersaing dengan usaha ritel modern sebagaimana
yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
Kata Kunci : Pasar Tradisional, Pasar Modern, Hak Pedagang Tradisional
Rahjanto (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)
JUDUL
Jurnal HAM Vol. 5 No. 1, Juli 2014, page 1-14
Abstract
These days a lot of intellectual properties in the form of traditional knowledge and traditional cultural
expressions, which are created or originated from indigenous peoples, have become popular around the
world, for example: works of art and medicine, and internationally traded that worth up to multibillion
dollar U.S. each year. Most of the revenue from the trade is eventually in the hands of companies outside the
area of origin of the intellectual property, and more often in the hands of foreign companies. This research
uses a qualitative approach, while the data collection conducted at eight locations: West Java, Yogyakarta ,
Central Sulawesi, South Kalimantan, Bali, North Sumatra, South Sumatra , East Nusa Tenggara. In terms of
legality, the state has not provided adequate legislations to protect intellectual property such as traditional
knowledge and traditional cultural expressions. Arguably, Article 10 paragraph (2) of the Law No. 19/2002
on Copyright is not entirely appropriate (or compatible) with the characteristics of traditional knowledge
and traditional cultural expressions. Hence, the Indonesian government ought to take progressive steps by
regulating traditional knowledge and traditional cultural expressions into a separate law (sui generis).
Keywords: protection, intellectual property rights, masyarakat adat (indigenous people).

Firdaus (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)
JUDUL
Jurnal HAM Vol. 5 No. 1, Juli 2014, page 15-26
Abstract
Health can be defined as a good and perfect condition physically, mentally and socially, hence cannot just be
assumed as a condition of physical illness or infirmity. The right to health is guaranteed under Article 28 H (1)
and Article 34 (3) of the fourth Amendment of the 1945 Constitution. This right is also universally recognized
in various international instruments of human rights law, such as under Article 25 (1) of the UDHR, and Article
12 of the Covenant on ESC rights (economic , social , and cultural). The purpose of this study is to describe the
government’s policy on health programs for the poor, and also describe several constraints in implementing
the program. This study shows that the implementation of the local government’s policy concerning health
insurance for the poor is yet to be optimal in fulfilling the right to health care for the poor. The health program
set up by the local government including JAMKESMAS, Jamkesda, Jampersal, and Non-Quota Jamkesmas,
is yet to be maximized and there are still many shortcomings that need to be improved.
Keywords : local government policy, health insurance, poor people.
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Donny Michael (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)
JUDUL
Jurnal HAM Vol. 5 No. 1, Juli 2014, page 27-40
Abstract
One group of Indonesian society is still relatively underdeveloped Remote Indigenous Communities (KAT),
one of which is Tribal Children In. The condition is as a result of their limited access in many areas, including
the lack of participation in the implementation of public affairs, the right to elect and be elected and the right
to have access to public services as stipulated in Article 25 of the International Covenant on Civil and Political
Rights (ICCPR). This study aims to (i) determine protection of the right to participate in government and the
right to have access to public services for SAD, (ii) determine the local government policy in the protection
of the right to participate in government and the right to have access to public services for SAD, and (iii)
determine the policy implementation of the protection of participating in government and the right to have
access to public services for SAD. This is a descriptive study using a qualitative approach, where the data was
obtained through in-depth interviews with multiple informants (the public and the authorities), the study of
literature and documents studies. This study chose a case study in data analysis methods. The purpose of the
case study is to provide a detailed overview of the background, and character traits that are typical of the case,
or the status of individuals who later from typical properties were going to be used as a general thing. While
the benefits expected from the implementation of this study is the availability of policy recommendations that
can be used by related agencies in an effort to provide protection against the SAD for the right to participate
in government and the right to have access to public services.
Keywords : Government Affairs , Public Service , Spare the Child Within
Penny Naluria Utami (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)
JUDUL
Jurnal HAM Vol. 5 No. 1, Juli 2014, page 41-54
Abstract
There are only 55% of Indonesian childs who already have birth certificate until the end of December 2009
according to Indonesian Child Protection Commission. Child birth certificate service is running slow, because
most of the local governments still make the issuance of birth certificates as a source of local revenue, and
there are only 250 districts/cities that already provide free birth certificate issuance policy for its citizens.
Several factors that affect the low birth registration including: the lack of information to the public, the costs
are very high in case of late registration, and the low quality of access management in the district/city level.
The problem in this paper is to describe on how the government policy in providing service of child birth
certificate in the border region of East Nusa Tenggara; and also to describe on how the child birth certificate
services in the border region of East Nusa Tenggara. The scope of analysis taken is limited to the policies
of central and local governments and their implementation in the issuance of child birth certificate in the
border region of East Nusa Tenggara. The method of study used is qualitative approach, while the source of
data consists of primary and secondary data. The results shows that every Indonesian citizen has the right to
identity in the form of citizen legal document.
Keywords: Children, Birth Certificates and the Border Region
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Hakki Fajriando (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)
JUDUL
Jurnal HAM Vol. 5 No. 1, Juli 2014, page 55-68
Abstract
This research was conducted in Aceh, West Kalimantan, Central Sulawesi and Maluku. The goal is to get
an overview of the role of civil society, as well as to analyze the synergy between government policies and
the activities of civil society in fostering religious tolerance. The results of this research are expected to
provide insights for central and local government policy making, especially those related with efforts to
foster communal harmony and inter-religious tolerance in Indonesia. The method used in this research is
a combination of quantitative and qualitative methods. Primary data collection was done by using in-depth
interviews and distributing questionnaires, while secondary data were obtained through library studies. Every
data obtained as such were processed and analyzed with the ultimate goal of answering the research question.
The development in the four provinces reveals the important role of community leaders in the creation of
supportive conditions for inter-religious tolerance and communal harmony. Various community organizations
have also asserted their roles in the efforts to foster a culture of inter-religious tolerance. NGOs, as part of
civil society organizations, have also showed their awareness to the importance of creating social cohesion
within the community.
Keywords: Religious Tolerance, Conflict, Civil Society.

Yuliana Primawardani (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)
Jurnal HAM Vol. 5 No. 1, Juli 2014, page 69-78
JUDUL
Abstract
The traditional market is one of the driving joints for society Indonesian economy . In this case the market
becomes a meeting place sellers and buyers to trade in order to meet daily needs . However , in line with the
changing times , the existence of traditional markets as if marginalized . This is because market conditions
traditionally considered less worthy as areea trade , so that the traditional merchant was unable to compete
with modern markets such as supermarkets and hypermarkets that exist today . This happens in various
provinces, including the province of West Java which has increased the number of retail businesses in each
county / city . Therefore it is necessary to assist the Government’s attention in the traditional traders obtain
their rights through the development and rejuvenation of urban markets in order to compete with the modern
retail business as stipulated in Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 112 of 2007 on
Management and Development of Traditional Markets , Shopping and Modern Stores .
Keywords: Traditional Market, Modern Market, Trader Traditional Rights.
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Abstract
These days a lot of intellectual properties in the form of traditional knowledge and traditional cultural expressions,
which are created or originated from indigenous peoples, have become popular around the world, for example: works
of art and medicine, and internationally traded that worth up to multibillion dollar U.S. each year. Most of the revenue
from the trade is eventually in the hands of companies outside the area of origin

of the intellectual property, and more
often in the hands of foreign companies. This research uses a qualitative approach, while the data collection conducted
at eight locations: West Java, Yogyakarta , Central Sulawesi, South Kalimantan, Bali, North Sumatra, South Sumatra ,
East Nusa Tenggara. In terms of legality, the state has not provided adequate legislations to protect intellectual property
such as traditional knowledge and traditional cultural expressions. Arguably, Article 10 paragraph (2) of the Law No.
19/2002 on Copyright is not entirely appropriate (or compatible) with the characteristics of traditional knowledge
and traditional cultural expressions. Hence, the Indonesian government ought to take progressive steps by regulating
traditional knowledge and traditional cultural expressions into a separate law (sui generis).
Key words: protection, intellectual property rights, masyarakat adat (indigenous people).
Abstrak
Dewasa ini banyak kekayaan intelektual pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, yang diciptakan
atau berasal dari masyarakat adat, berupa karya seni maupun obat-obatan, dan diperdagangkan secara internasional
bernilai milyaran US Dolar. Pendapatan dari penjualan ini akhirnya berada di tangan perusahaan-perusahaan asing dari
luar daerah asal kekayaan intelektual tersebut. Hal ini mengindikasi gagalnya Negara memberi perlindungan kekayaan
intelektual yang dimiliki Masyarakat Adat. Penelitian bertujuan memberikan gambaran perlindungan kekayaan
intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Masyarakat Adat di Indonesia;mengidentifikasi
tantangan Pemerintah serta peluang Masyarakat Adat dalam memperoleh perlindungan kekayaan intelektual tersebut
dalam sistem hukum nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, informan diperoleh dengan accidental
purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan upaya mendapatkan perlindungan hukum kekayaan intelektual
terbentur proses perlindungan hukum dari rezim hak kekayaan intelektual yang berlaku tidak mampu mengakomodir
kebutuhan masyarakat adat, belum ada lembaga/institusi yang memiliki kewenangan menetapkan klaim atas pengetahuan
tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki masyarakat adat, adanya kebutuhan atas perlindungan hukum
yang memadai, pada umumnya informan belum memiliki pemahaman kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional
dan ekspresi budaya tradisional. Kementerian Hukum dan HAM, terutama Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
perlu segera menyusun format aturan hukum yang mengakomodir karakteristik pengetahuan tradisional dan ekspresi
budaya tradisional di Indonesia.

Kata kunci: perlndungan, hak kekayaan intelektual,
masyarakat adat.

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Suatu Kekayaan Intelektual (KI) yang
merupakan hasil olah pikir intelektual manusia dari
berbagai etnik, suku bangsa dan budaya berperan
strategis dalam mendukung pembangunan bangsa,
termasuk di dalamnya masyarakat adat,1 untuk
memajukan kesejahteraan umum berbasis Hak Asasi
Manusia (HAM) sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Konsep kekayaan intelektual yang
mendapat perlindungan hukum merupakan suatu
konsep yang relatif lama bagi sebagian besar
negara-negara di dunia, namun belum bagi negaranegara berkembang. Baru di penghujung abad ke20 yang lalu tercapai kesepakatan global negaranegara untuk memasukkan konsep kekayaankekayaan intelektual dilindungi hukum sehingga
menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dikaitkan
dengan tata-niaga atau perdagangan internasional.
Perumusan konsep HKI yang dikaitkan
dengan perdagangan internasional dituangkan
dalam Agreement on Trade Related Aspects of
Intelletual Property Rights (TRIPs Agreement atau
Perjanjian TRIPs). Adapun jenis-jenis kekayaan
intelektual dalam perdagangan internasional yang
pengaturan perlindungan hukumnya diatur dalam
TRIPs, mencakup: Hak Cipta dan Hak Terkait;
Merek Dagang; Indikasi Geografis; Desain Industri;
Paten; Desain Tata Letak (Topografi) Sirkuit
Terpadu; Perlindungan Rahasia Dagang; Kontrol
Praktik-praktik Monopoli di dalam Perjanjianperjanjian Lisensi.
1

2

Stefanus Laksanto Utomo, Budaya Hukum Masyarakat
Samin (Bandung: PT Alumni, 2013), hlm. 304.
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Sebagai KI baru timbul atau the new emerging
Intellectual Property (IP), hingga dewasa ini hukum
hak kekayaan intelektual belum mengatur Pengetahuan
Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional
(EBT) dalam suatu international legislation, seperti
halnya dengan KI baik yang tergolong tradisional
maupun yang baru. Telah ada wacana terutama di
kalangan negara-negara berkembang Asia Afrika dan
Amerika Latin yang menyebut dirinya sebagai Like
Minded Countries (LMC) untuk mengaturnya dalam
suatu legislasi internasional.
Berbagai kekayaan intelektual seperti diatur dalam
TRIPs, pada hakikatnya sudah dikenal semenjak
abad ke-19 yang lalu, yang jenis dan ragamnya dapat
disimak dalam skema berikut :

Gambar 1. Kekayaan Intelektual KontemporerBaru
Timbul – Masa Depan
Sumber : Eddy Damian, Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait,
Bandung: Penerbit PT Alumni, 2012, hlm. 54.

Konsep HKI dewasa ini seperti terefleksi di atas
menimbulkan berbagai isu strategis yang bermuara
pada kepentingan negara-negara berkembang,
termasuk Indonesia.2 Salah satu isu yang pernah
terjadi di Indonesia adalah kasus klaim pengetahuan
tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia
2

Baca: Lindsey. Tri et. Al, Hak Kekayaan Intelektual,
Suatu Pengantar (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 259;
Yasmi Adriansyah, Mencari Tempat Terhormat Indonesia,
(Bandung: Alumni, 2010), hlm. 95-102; WIPO, Intellectual
Property Needs and Expectation of Traditional Knowledge,
2001.

oleh Malaysia. Dalam sebuah iklan di Discovery
Channel dalam Enigmatic Malaysia, ditayangkan
tari Pendet, Wayang, dan Reog Ponorogo diklaim
merupakan kekayaan tradisional Malaysia. Padahal,
sejatinya ketiganya merupakan ekspresi budaya
tradisional Indonesia. Selain itu, pengetahuan
pengobatan tradisional Indonesia, oleh masyarakat
Jawa, telah dipatenkan oleh pengusaha-pengusaha
Jepang. Tercatat 39 pendaftaran paten telah
diterbitkan sertifikatnya oleh Japanese Patent
Office (JPO). Dari kasus ini dapat diketahui
bahwa peneliti atau perusahaan Jepang telah
berhasil mengembangkan bahan dan pengetahuan
tradisional Indonesia menjadi temuan mereka
sendiri yang memperoleh perlindungan paten di
Jepang. Pemerintah Indonesia maupun pihak-pihak
yang berkompeten tidak mendapatkan sepeser pun
dari keuntungan yang diperoleh Jepang tersebut.
Memang, diketahui bahwa pengetahuan
tradisional (traditional knowledge) terlalu luas
dan tidak dapat serta-merta dikaitkan dengan HKI.
Pengetahuan tradisional menjadi pembahasan
yang sering dikaitkan dengan HKI karena konsep
HKI dikembangkan dari gagasan negara maju atau
moderen untuk melindungi kepemilikan hak-hak
pribadi (privat) suatu kekayaan intelektual berpotensi
ekonomi yang lahir dari intelektualitasnya secara
pribadi. Hal ini disebabkan masyarakat moderen di
dunia ini merupakan transformasi dari masyarakat
tradisional menuju masyarakat industri yang sangat
menghargai hak-hak pribadi anggota-anggota
masyarakatnya. Dengan demikian suatu kekayaan
intelektual yang diciptakan oleh suatu masyarakat
adat secara komunal, tidak dapat digolongkan
sebagai kekayaan intelektual dilindungi oleh sistem
hukum HKI yang berlaku dewasa ini, seperti
pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya

tradisional.
Konsep pengetahuan tradisional dan ekspresi
budaya tradisional sangat erat kaitannya dengan daerah
sebagai pemegang suatu pengetahuan tradisional dan
ekspresi budaya tradisional sehingga pemerintah daerah
baik provinsi maupun kabupaten/kota memegang
tugas dan fungsi penting dalam perlindungannya.
Penyelenggaraan pemerintahan dalam konsep otonomi
daerah mempertegas tugas dan fungsi pemerintahan
yang dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat,
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.3
Perumusan Masalah
1. Bagaimana perlindungan kekayaan intelektual
atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya
tradisional Masyarakat Adat di Indonesia?
2. Apakah tantangan yang dihadapi Pemerintah untuk
memberikan perlindungan kekayaan intelektual
atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya
tradisional Masyarakat Adat dalam sistem hukum
nasional yang bersifat sui generis ?
3. Apakah peluang yang dapat diambil Masyarakat
Adat untuk memperoleh perlindungan kekayaan
intelektual atas pengetahuan tradisional dan
ekspresi budaya tradisional Masyarakat Adat
dalam sistem hukum nasional dengan pendekatan
pembangunan berbasis HAM?
Tujuan Penelitian
Memberikan gambaran perlindungan terhadap
kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional
dan ekspresi budaya tradisional Masyarakat Adat di
Indonesia.
3

http://pengetahuantradisional.blogspot.com/2010/02/
perlindungan pengetahuan-tradisional.html (diakses pada
Senin, 11 Maret 2013).
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Teridentifikasinya berbagai tantangan yang dihadapi
Pemerintah dalam memberikan perlindungan
kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional
dan ekspresi budaya tradisional Masyarakat Adat
dalam sistem hukum nasional.
Teridentifikasinya
berbagai
peluang
yang dapat diambil oleh Masyarakat Adat dalam
memperoleh perlindungan kekayaan intelektual
atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya
tradisional masyarakat adat dalam sistem hukum
nasional dengan pendekatan pembangunan berbasis
HAM.
Tinjauan Pustaka
Kekayaan intelektual tidak terlepas dengan
hak-hak yang dimiliki manusia yang bersifat asasi.
Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya
tradisional yang lahir dari ekspresi kepribadian
manusia personal maupun komunal harus terus
menerus berproses secara komunal dalam kehidupan
masyarakat hingga bernegara. Banyaknya suku
yang beraneka ragam dan pulau-pulau yang dimiliki
menjadikan Indonesia memiliki kekayaan seni yang
melimpah dengan berbagai jenisnya. Meskipun
memiliki peluang dan potensi menjadi pengetahuan
tradisional Indonesia, hingga kini Indonesia
belum mempunyai peraturan perundang undangan
nasional khusus di dalam hukum positifnya tentang
pengetahuan tradisional maupun ekspresi budaya
tradisional. Padahal peraturan perundang undangan
tersebut sangat penting artinya untuk melindungi
kepentingan masyarakat adat berlokasi di Indonesia
dari penggunaan pihak-pihak yang tidak berhak. Di
lain pihak, dapat membuka peluang pihak-pihak,
baik masyarakat adat Indonesia maupun masyarakat
Internasional
memanfaatkan
pengetahuan
tradisonal secara komersial dengan argumentasi
tidak ada ketentuan yang melarangnya. Saat ini

4
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di lingkup internasional tengah berkembang isu baru
yang berkaitan dengan HKI, yaitu perlindungan
terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya
tradisional. Pentingnya perlindungan pengetahuan
tradisional dan ekspresi budaya tradisional ini
disebabkan masyarakat adat ternyata banyak memiliki
karya-karya kreatif yang perlu dilindungi. Kekayaan
intelektual komunitas lokal sangat beragam dan luas
cakupannya, mulai dari cerita rakyat, seni tradisonal,
sistem kepercayaan, aktifitas upacara, pengobatan
hingga berbagai bentuk teknologi tradisional yang
dimiliki dan dikembangkan oleh suatu masyarakat
adat. Sekarang saatnya Indonesia untuk mencermati
kembali segi-segi yang berkaitan dengan perlindungan
hak atas kekayaan intelektual ini dalam satu kerangka
sistem yang menyeluruh mencakup pengetahuan
tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Pemerintah
Indonesia perlu memberikan perlindungan bagi hak
kekayaan intelektual tersebut karena masyarakat adat
sendiri tidak pernah menyadari bahwa pengetahuan
tradisional memiliki nilai dan manfaat ekononis.
Pengertian Kekayaan Intelektual tidak saja
terbatas pada yang dinamakan paten, hak cipta dan
merek dagang. Walaupun Conventation Establishing
the World Intellectual Property Organization (WIPO),
1967, tidak merumuskan definisi kekayaan intelektual
(Intellectual Property) konvensi ini mengartikan
kekayaan intelektual sebagai suatu konsep luas (a
board concept) yang dapat mencakup pelbagai karya
intelektual manusia. Tidak saja paten, hak cipta merek
dan merek dagang telah mendapat pengaturannya
secara universal pada abad ke-19, yaitu tahun 1883
untuk paten dan merek serta tahun 1886 untuk hak cipta.
Semenjak Konvensi Pendirian WIPO mulai berlaku
secara universal pada tahun 1967, terdapat pengaturan
dalam Pasal 2 (VIII) Konvensi Pendirian WIPO
tentang kekayaan-kekayaan intelektual berupa: ... form
intellectual property activity in industrial, scientific,

literary or artictic field. (...dari kegiatan intelektual
dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra atau
seni). Adanya pasal ini bermakna bahwa kekayaan
intelektual, pada tahun-tahun setelah berlakunya
Konvensi Pendirian WIPO (1967) bersifat sangat
evolusioner dan adaptif (mudah menyesuaikan).4
Sehubungan dengan hal tersebut, proses
penciptaan hasil karya intelektual manusia
sebenarnya bukan hanya terjadi di masa sekarang
saja. Proses penciptaan ini sudah berlangsung
sejak lama dan sering terjadi secara turuntemurun
di lingkungan masyarakat tradisional (adat – pen.)
Indonesia. Ciptaan-ciptaan masyarakat tradisional
(adat – pen.) tersebut banyak dihasilkan secara
berkelompok pada suatu komunitas masyarakat
tertentu dan biasanya berkaitan langsung dengan
lingkungan/alam. Proses penciptaan tersebut
seringkali berlangsung secara kebetulan5 karena
pada umumnya apa yang dihasilkan oleh masyarakat
tradisional merupakan bagian dari aktivitas
keseharian mereka, baik berupa kesenian maupun
yang berhubungan langsung dengan kebutuhan
pokok, misalnya: cerita rakyat, tarian, wayang,
batik, alat dan proses untuk membuat kerajinan
tradisional, alat dan proses untuk membuat jamu,
pengembangan tanaman obat tradisional, metode
pengelolaan tanah, dan lain sebagainya.
Pengetahuan tersebut merupakan suatu
pengetahuan yang digunakan dan dikembangkan
oleh masyarakat Indonesia di masa lalu, masa
sekarang, dan masa yang akan datang, akan
masih terus dikembangkan dan perlu mendapat
4 Afrillyanna Purba, Permberdayaan Perlindungan
Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya
Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia, (Bandung: PT Alumni, 2012), hlm. 1.
5 Tri Lindsey, (et.al), Hak Kekayaan Intelektual, Suatu
Pengantar, (Bandung: Asian Law Group Pty. Ltd dan
PT Alumni, 2002), hlm. 261; dalam Afrillyanna Purba,
Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan
Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai
Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, (Bandung: PT
Alumni, 2012), hlm. 3.

perlindungan hukum berdasarkan suatu sistem hukum
hak kekayaan intelektual baru yang kini dikenal dengan
nama pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya
tradisional.6
Isu mengenai adanya politik kepentingan antara
negara-negara maju dengan Negara berkembang dalam
persoalan pemanfaatan pengetahuan obat-obatan
tradisional sesungguhnya disebabkan oleh perbedaan
kebudayaan dan perbedaan sistem etika. Negara-negara
maju (Barat) merasa tidak melakukan kesalahan dalam
melakukan tindakan yang oleh negara berkembang
dikatakan sebagai misappropriation karena mereka
menganggap bahwa mereka tidak melanggar hak-hak
orang lain. Negara berkembang menilai bahwa negara
maju berlaku tidak adil dengan tidak mengakui adanya
hak kolektif masyarakat di negara-negara berkembang.
Hal ini terjadi karena adanya perbedaan konsep etika
dan hukum menyangkut pemilikan atas kekayaan
(property), termasuk kekayaan intelektual.
Dalam forum internasional telah dikenal rezim
HKI sebagai sarana perlindungan kekayaan intelektual
yang sudah diakui oleh hampir semua Negara di
dunia.7 Indikator bahwa HKI adalah sebuah rezim
internasional antara lain ditandai dengean keberadaan
traktat atau konvensi internasional mengenai HKI,
seperti: TRIPs Agreement dalam rangka WTO (1994),
Paris Convention (1883) menyangkut industrial
property, Patent Cooperation Treaty (1978) mengenai
kerjasama menyangkut aplikasi paten, Madrid
Agreement (1891) dan Madrid Protocol (1989, mulai
berlaku 1995) berkenaan dengan pendaftaran merek
secara internasional, Berne Convention (1886) dan
6 Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh dan Adriana Krisnawati,
TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan
Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia, (Jakarta:
Rineka Cipta. 2005), hlm. 35-36 dalam Afrillyanna
Purba, Permberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan
Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai
Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, (Bandung: PT
Alumni, 2012), hlm. 4.
7 Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan
Tradisional, (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm. 17-18.
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WIPO Copyright Treaty (1996) mengenai hak cipta.
WIPO sebagai organisasi internasional yang khusus
menangani masalah HKI telah menaruh perhatian
pada aspek HKI dari pengetahuan tradisional.
Dalam hubungan ini, Indonesia sebagai salah satu
negara anggota (member state) perlu mengambil
manfaat dari kajian WIPO yang terkait dengan isu
perlindungan pengetahuan tradisional.
Sebagai salah satu isu baru dalam
perkembangan
hak
kekayaan
intelektual,
pengetahuan tradisional dan ekpresi budaya
tradisional perlu mendapatkan perlindungan
hukum seperti halnya bentuk kekayaan intelektual
modern yang sudah ada terlebih dahulu seperti

mengartikan
kelestarian bangsa yaitu pertama
mempertahankan keadaan yang ada (preservation),
yang melarang diadakannya perubahan-perubahan,
kedua kelangsungan hidup bangsa Indonesia, yang
mengandung dinamika yang besar, sehingga dari
masa ke masa dapat mengembangkan diri dan
mempertahankan diri terhadap perubahan-perubahan
dan serangan-serangan yang datang dari luar, tetapi
juga dari dalam, dan malah yang datang memberi
sumbangan kepada kebahagiaan dan kelangsungan
hidup masyarakat dunia.
Yang dimaksud dengan ’masyarakat hukum
adat’ – atau istilah lain yang sejenis seperti ’masyarakat
adat’ atau ’masyarakat tradisional’ atau the indigenous

hak cipta, merek, paten, desain industri, desain
tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan
perlindungan varietas tanaman. Terkait isu tersebut
sudah sewajarnya negara memberikan jaminan
perlindungan hukum sepenuhnya atas segala
macam ciptaan termasuk karya tradisional yang
dihasilkan melalui pengetahuan sebagai suatu
bentuk karya intelektual masyarakat tradisional. Hal
yang demikian dikemukakan secara gamblang oleh
Direktur Jenderal WIPO dalam kalimat: It is the duty
of the state to ensure with diligence the protection
of the art and inventions (adalah tugas negara untuk
menjamin dengan saksama perlindungan karyakarya seni dan invensi-invensi).8
Sebagai bagian dari kekayaan bangsa
Indonesia, pengetahuan tradisional dan ekspresi
budaya tradisional patut dilestarikan sebagai
wujud kelestarian bangsa. Sunaryati Haryono9
mengemukakan bahwa terdapat dua cara untuk

people – adalah suatu komunitas antropologis yang
bersifat homogen dan secara berkelanjutan mendiami
suatu wilayah tertentu, mempunyai hubungan historis
dan mistis dengan sejarah masa lampau mereka, merasa
dirinya dan dipandang oleh pihak luar sebagai berasal
dari satu nenek moyang yang sama, dan mempunyai
identitas dan budaya yang khas yang ingin mereka
pelihara dan lestarikan untuk kurun sejarah selanjutnya,
serta tidak mempunyai posisi yang dominan dalam
struktur daan sistem politik yang ada.10
Dalam Konvensi ILO Nomor 169, PBB
menggunakan istilah indigenous people yang
dirumuskan sebagai kelompok masyarakat pribumi
di negara-negara merdeka dengan penetapan berdasar
asal usul keturunan di antara penduduk lain yang
mendiami suatu wilayah geografis di mana suatu negara
terletak saat terjadinya penaklukan atau penjajahan
atau berdasarkan batas-batas negara yang baru tanpa
menilik pada status hukum mereka dan masih tetap
memiliki sebagian atau seluruh bentuk kelembagaan
sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka. Sedangkan
rumusan tribal peoples adalah kelompok masyarakat

8 Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, (Bandung: PT Alumni,

9

6

2009), hlm. 15.
Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia
pada Akhir Abad ke 20, (Bandung: PT Alumni, 1994),
dalam Afrillyanna Purba, Permberdayaan Perlindungan
Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya
Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia, (Bandung: PT Alumni, 2012), hlm. 112.
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10 Saafroedin Bahar, Inventarisasi dan Perlindungan Hak
Masyarakat Hukum Adat, (Jakarta: Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia, 2005).

yang berdiam di negara-negara merdeka di mana
kondisi-kondisi sosial, kultural, dan ekonominya
membedakan mereka dari masyarakat lainnya
di negara tersebut dan statusnya diatur seluruh
maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat
tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus.11
Dalam
kegiatan
lokakarya
yang
diselenggarakan oleh organisasi Wahana Lingkungan
Hidup di Tana Toraja tahun 1993, aktivis organisasi
non pemerintah yang bekerja untuk isu lingkungan
menghasilkan rumusan definisi kerja mengenai
masyarakat adat, yaitu kelompok masyarakat yang
memiliki asal usul leluhur (secara temurun) di
wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem
nilai ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial,
dan wilayah sendiri. Rumusan tersebut kemudian
dirumuskan kembali oleh masyarakat adat dari
seluruh Indonesia saat berkumpul dalam kegiatan
Kongres Masyarakat Adat Nusantara. Hasil
rumusannya yaitu komunitas-komunitas yang hidup
berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun
di atas wilayah adat yang memiliki kedaulatan
atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial
budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga
adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan
masyarakatnya.12
Hak atas pembangunan merupakan salah
satu hak asasi manusia yang fundamental yang
berakar pada Piagam PBB, Deklarasi Umum
Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan
Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial
dan Budaya.Deklarasi Hak Atas Pembangunan
Konvensi ILO 169: Mengenai Bangsa Pribumi dan
Masyarakat di Negara-negara Merdeka, (Jakarta:
ELSAM, 1995).
12 Novi Siti Julaeha, Jejak Langkah Masyarakat Adat
Nusantara:
Sejarah
perkembangan
organisasi
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam
Memperjuangkan Hak Atas Pengelolaan Sumber Daya
Alam, Skripsi, Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, (2002).
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(diterima Majelis Umum PBB lewat resolusi No.
41/128, 4 Desember 1986) membuat hak ini menjadi
ekplisit. Deklarasi ini menyatakan dengan tegas
bahwa hak atas pembangunan adalah hak yang tidak
dapat dicabut (an inalienable right) dengan dasar
bahwa setiap individu dan seluruh umat manusia
memiliki hak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan
menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan
politik. Deklarasi Wina dan Program Aksi tahun 1993
menegaskan kembali tentang keberadaan hak atas
pembangunan ini melalui konsensus. Pembangunan
haruslah berpusat pada rakyat dan membuka kesempatan
seluas luasnya kepada rakyat untuk turut berpartisipasi
dan berkontribusi. Pembangunan pun harus ramah
lingkungan. Tujuan ini tidak akan terwujud semata mata
hanya dengan bersandar pada pertumbuhan ekonomi
namun harus diiring pula dengan pertimbangan yang
adil dalam distribusi, memicu untuk meningkatkan
kemampuan masyarakat, serta bisa memberikan
pilihan dan kesempatan seluas luasnya pada rakyat.
Prioritas utama untuk hal ini adalah dengan cara
memerangi kemiskinan, mengintegrasikan perempuan
dalam pembangunan, menguatkan masyarakat dan
pemerintah untuk menentukan nasib (self reliance)
dan kehendaknya sendiri (self determination), dan
melindungi hak-hak masyarakat adat (indigenous
people). Prinsip-prinsip pokok Hak asasi manusia
yang menjadi rumusan dasar dan acuan standar
dalam pelaksanaan hak asasi merupakan elemen
yang fundamental dalam hukum hak asasi manusia
internasional. Pengakuan terhadap prinsip-prinsip hak
asasi akan sangat membantu untuk mengedepankan
kenyataan bahwa proses pembangunan yang dijalankan
sering tidak melibatkan partisipasi masyarakat, masih
berpihak pada kepentingan kelompok-kelompok
tertentu tidak merata, serta membuahkan kemiskinan
dan kesenjangan sosial yang semakin tajam. Sebagai
contoh, sebagaian besar kemisikinan berawal dari
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masih dijalankannya strategi pembangunan yang
bersifat diskriminatif, baik secara terang-terangan
maupun tidak. Masyarakat memang tidak harus
selalu ikut dalam semua pembahasan teknis yang
mendasari suatu perancangan kebijakan. Namun
mereka harus diperbolehkan untuk mengambil
bagian dari proses penentuan prioritas dan tolok
ukur yang memandu pembahasan teknis tersebut.
Dalam pelaksanaannya ini berarti bahwa ketika
pilihan-pilihan alternatif kebijakan sedang ditelaah
oleeh para ahli, implikasi-implikasi dari pilihanpilihan terhadap berbagai kelompok masyarakat
harus dibuat transparan dan disajikan dengan cara
yang mudah dipahami oleh khalayak umum. Hal
ini menjadi penting agar masyarakat memiliki
kesempatan untuk mempertahankan pilihan-pilihan
yang paling mewakili kepentingan mereka.1 3
Metode Penelitian
Penelitian
menggunakan
pendekatan
kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang
perlindungan kekayaan intelektual atas pengetahuan
tradisional dan ekspresi budaya tradisional
Masyarakat Adat di Indonesia. Pendekatan
kualitatif dinilai lebih mampu mengungkapkan
serta menjelaskan berbagai fenomena sosial dalam
tatanan kehidupan masyarakat. Aspek penting
yang akan diulas dalam penelitian ini merupakan
upaya menjawab dua pertanyaan “bagaimana”
dan “apakah” terkait implementasi kekayaan
intelektual bagi pengetahuan tradisional dan
ekspresi budaya tradisional Masyarakat Adat di
Indonesia. Informan diperoleh secara accidental
purposive sampling. Informan dikelompokkan
dalam tiga grup, yaitu Pemerintah antara lain
termasuk pejabat dari satuan kerja perangkat
13

8

Baca: Komnas HAM, Pembangunan Berbasis Hak
Asasi Manusia: Sebuah Panduan, (Jakarta: Kerjasama
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Australian
Government (AusAID), 2007).
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daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, NonPemerintah antara lain termasuk akademisi, media
massa, pedagang, pelaku usaha; Masyarakat Adat
termasuk antara lain tokoh adat, budayawan, perajin,
pelaku dari pengetahuan tradisional dan pelaku
ekspresi budaya tradisional. Data yang diperoleh
digunakan untuk menjawab masalah penelitian serta
melakukan analisis yang menghasilkan rekomendasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian dan Analisis
Temuan lapangan hasil wawancara dengan
informan
menunjukkan
upaya
mendapatkan
perlindungan hukum kekayaan intelektual dari tenun
ikat (oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, Nusa
Tenggara Timur) terbentur proses perlindungan hukum
dari rezim hak kekayaan intelektual yang berlaku
tidak mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat
adat tersebut. Motif-motif tradisional tenun ikat yang
diajukan tidak dapat diberikan hak cipta sesuai undangundang karena tidak dapat disebutkan individu yang
menciptakan, keberadaannya telah diketahui bersama
secara turun temurun serta tidak ada unsur kebaruan
(novelty).
Karakteristik dari pengetahuan tradisional dan
ekspresi budaya tradisional harus mendapatkan batasan
yang jelas, tidak menimbulkan pemaknaan ganda atau
pun kerancuan dalam muatan peraturan perundangundangan yang dibuat. Hal ini diperlukan untuk mampu
mencakup kekayaan intelektual yang dimiliki oleh
masyarakat adat. Meskipun sebenarnya pembedaan
kedua istilah tersebut tidak pernah dilakukan oleh
masyarakat adat. Kondisi tersebut diilustrasikan
oleh Basuki Antariksa14 terhadap instrumen musik
14 Basuki Antariksa, Opini Hukum Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan Tentang Perlindungan Pengetahuan
dan Ekspresi Budaya Tradisional, (Makalah, disampaikan
pada pertemuan Forum Diskusi Pendukungan Draf
RUU Perlindungan Pengetahuan dan Ekspresi Budaya
Tradisional, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Hotel Red Top, 29 November 2013).

angklung yang terdapat unsur pengetahuan
tradisional dan ekspresi budaya tradisional.
Teknik pembuatan Angklung adalah bagian dari
pengetahuan tradisional namun ketika digunakan
sebagai alat musik maka Angklung menjadi bagian
dari ekspresi budaya tradisional. pemisahan tersebut
dilakukan dalam rangka memudahkan pembahasan
mengenai perlindungannya, yaitu perlindungan
Hak Paten untuk pengetahuan tradisional dan
perlindungan Hak Cipta untuk ekspresi budaya
tradisional.
Informan berharap agar pemerintah sebagai
pemangku kewajiban untuk menghormati,
melindungi dan memenuhi hak asasi masyarakat
adat, termasuk di dalamnya melalui penyusunan
peraturan perundang-undangan, adalah karakteristik
masyarakat adat itu sendiri. Ada masyarakat adat
yang bersifat terbuka menerima kontak dari orang
di luar komunitas mereka namun ada pula yang
masih bersifat tertutup dari orang luar, seperti Suku
Boti Dalam, Kabupaten Timor Tengah Selatan,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Suku Baduy Dalam,
Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Untuk itu
diperlukan tindakan yang bersifat afirmatif dalam
perlindungan hukum atas pengetahuan tradisional
dan ekspresi budaya tradisional mereka.
Temuan lapangan menunjukkan belum ada
lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan
untuk menetapkan klaim atas pengetahuan
tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang
dimiliki masyarakat adat sekalipun telah ada upaya
identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan oleh
pemerintah daerah setempat. Meskidemikian data
dan informasi yang diperoleh belum tersusun
secara sistematis dan dalam bentuk data base yang
terintegrasi. Hal ini merupakan tantangan tersendiri
untuk melangkah pada upaya perlindungan hak

kekayaan intelektual masyarakat adat.
Masyarakat adat sendiri mampu mengenali dan
membedakan motif-motif tertentu yang merupakan
bagian dari pengetahuan tradisional dan ekspresi
budaya tradisional yang menjadi pengetahuan umum
yang dimiliki bersama seperti di Daerah Istimewa
Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Bali, Sumatera Utara,
Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur.
Informan memberikan keterangan bahwa
keberpihakan pemerintah daerah terhadap pengetahuan
tradisional dan ekspresi budaya tradisional diwujudkan
dengan adanya kebijakan pimpinan daerah mewajibkan
pegawai pemerintah daerah menggunakan kain tenun
dari masyarakat adat setempat sebagai seragam
pegawai yang dikenakan pada hari tertentu, bukan
kain dengan motif tenun ikat yang diproduksi massal
dari pabrikan (Nusa Tenggara Timur). Kondisi ini
harus dicermati karena adanya motif tenun ikat yang
diproduksi massal dari pabrikan menunjukkan salah
satu eksploitasi dari pengetahuan tradisional dan
ekspresi budaya tradisional masyarakat adat yang
tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat adat
sebagai pemilik hak. Hal ini terjadi karena tidak ada
perangkat hukum yang mengatur tindak eksploitasi
tersebut. Gambaran tersebut menunjukkan adanya
kebutuhan yang perlu segera dipenuhi atas kekosongan
hukum yang terjadi dalam sistem hukum nasional
dalam perlindungan terhadap kekayaan intelektual
atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya
tradisional masyarakat adat.
Hal lain yang menjadi temuan lapangan adalah
realitas yang ada pada aparat pemerintah dan pejabat
publik maupun masyarakat bahwa pemahaman
terhadap hak atas kekayaan intelektual relatif minim,
terlebih terkait dengan pengetahuan tradisional
dan ekspresi budaya tradisional. Untuk mengatasi
permasalahan itu informan menyarankan agar materi
hak atas kekayaan intelektual perlu “dititipkan”
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untuk disampaikan dalam forum-forum seperti
rapat kordinasi nasional antar para gubernur, para
bupati, dan para walikota. Bahkan seharusnya bisa
disampaikan di rapat koordinasi kabinet sehingga
diharapkan mampu menimbulkan dampak secara
nasional.
Isu yang kemudian lekat dengan perlindungan
terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi
budaya tradisional masyarakat adat adalah aspek
economy rights. Pemerintah harus sangat berhati-hati
dalam pendekatan hukum dari aspek economy rights
mengingat sejak awal masyarakat adat tidak berniat
untuk berpikir secara komersial atas pengetahuan
tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Jangan
sampai yang terjadi kemudian upaya perlindungan
lebih dominan mengemuka kepentingan economy
rights-nya yang mengakibatkan kehilangan nilai
dan makna yang terkandung pada pengetahuan
tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang
dimiliki masyarakat adat. Hal yang terjadi dari
temuan lapangan di provinsi Nusa Tenggara Timur
dengan adanya peneliti dari Australia yang merekam
ragam syair lagu yang memuat nilai teologis dari
suku-suku di Timor. Ketika ia kembali ke Australia
hasil rekaman tersebut diproses di studio dan
dituangkan dalam bentuk compact disk (CD) yang
kemudian dijual secara komersil.
Dari temuan lapangan hasil pengamatan
dan wawancara dengan beberapa informan
mengemuka kondisi real yang menjadi tantangan
bagi pemerintah dalam rangka perlindungan hak
kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional
dan ekspresi budaya tradisional masyarakat adat,
yaitu aspek pengawasan dan penegakan hukum.
Termasuk didalamnya adalah juridiksi dari
peraturan perundang-undangan yang dimaksud
ketika pelanggaran tersebut terjadi di luar negeri,
yang berada di luar jangkauan juridiksi kedaulatan
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negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini pula
yang melatarbelakangi pentingnya dukungan berupa
perjanjian internasional terhadap perlindungan hak
kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional
dan ekspresi budaya tradisional masyarakat adat di
lingkungan global.
Sikap dari pemerintah daerah relatif beragam
dari instansi yang berbeda-beda, ada yang memiliki
perhatian yang cukup besar serta menunjukkan
antusiasme positif atas isu perlindungan kekayaan
intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi
budaya tradisional seperti Jawa Barat, Daerah Istimewa
Jogyakarta, Sulawesi Tengah, Bali, Sumatera Utara,
Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, namun ada
pula yang menyatakan belum menjadikan hal tersebut
sebagai isu prioritas bagi agenda kerja mereka.
Langkah progresif yang dapat dilakukan
pemerintah Indonesia salah satunya adalah dengan
mengatur pengetahuan tradisional secara tersendiri.
Indonesia dapat membuat undang-undang tersendiri
tentang pengetahuan tradisional yang dipakai sebagai
peraturan payung. Di dalam undang-undang ini harus
diberikan pengertian yang tegas tentang pengetahuan
tradisional, perlindungan hukumnya termasuk
cara pendaftarannya, badan yang akan menangani
pengetahuan tradisional dan lain sebagainya. Perlu
diatur juga mengenai bagaimana cara dan syaratsyarat mentransfer pengetahuan tradisional. Walaupun
pengetahuan tradisional sudah disinggung dalam
beberapa kesepakatan internasional, namun belum
secara tegas dilindungi oleh forum internasional yang
khusus mengatur HKI. Peraturan HKI di Indonesia juga
belum secara tegas mengatur perlindungan pengetahuan
tradisional. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan dalam
peraturan HKI di Indonesia, khususnya UU Paten
2001. Namun, perbaikan peraturan HKI di Indonesia
tidak cukup tanpa didukung kesepakatan internasional
mengingat ada kemungkinan pengetahuan tradisional

Indonesia masih bisa diambil oleh negara lain yang
tidak mengakui pengetahuan tradisional negara lain.
Oleh karena itu, Indonesia juga perlu aktif untuk
mengikuti langkah negara-negara berkembang
yang lain dalam mengusulkan perbaikan Perjanjian
TRIPS agar secara tegas memberikan perlindungan
kepada pengetahuan tradisional.15
Paling tidak pemerintah Indonesia dapat
menggunakan
hasil
penelitian
mengenai
perlindungan hukum atas pengetahuan tradisional
dan ekspresi budaya tradisional yang dilakukan
di Australia pada Indigenous Australians yaitu
masyarakat Aboriginal dan Torres Strait Islander.
Sebagaimana dinyatakan: Indigenous Australian
continue to call sui generis legislation to protect
Aboriginal and Torres Strait Islander traditional
knowledge and cultural expressions. They ask
for recognition of their cultural rights within the
Australian legal and policy framework.16
Penegasan lebih lanjut disampaikan oleh
Terri Janke17 yang bertindak selaku peneliti untuk
beberapa studi kasus yang dimaksud,
“This means not only recognizing the
uniqueness of indigenous culture but
also respecting it and understanding
that indigenous knowledge and Western
knowledge are two parallel systems of
innovation. Furthermore, it must be
recognized that indigenous customary laws
and the existing Australian legal system are
two parallel system of law both of which need
M. Hawin, Perlindungan Pengetahuan Tradisional di
Indonesia, (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta, 5 -8-2009).
16 Terri Janke, Minding Culture; Case Studies on Intellectual
Property and Traditional Cultural Expressions, (World
Intellectual Property Organization, Geneva, 2003), pp
6.
17 Terri Janke, Our Culture: Our Future – Report on
Australian Indigenous Cultural and Intellectual Property
Rights, (Michael Frankel and Company, Sydney, 1999),
pp. 122.
15

to be given proper weight and recognition.”
Studi kasus tersebut menjadi penting bagi
Indonesia karena entitas yang menjadi subjek memiliki
kemiripan dengan keadaan di Indonesia seperti
adanya motif-motif tradisional, desain tradisional,
tari pertunjukan, maupun benda seni budaya lainnya.
Dalam laporan penelitian juga diungkapkan peluang
penggunaan HKI, khususnya merek, serta lisensi
atau sertifikat khusus dalam perlindungan kekayaan
intelektual masyarakat adat. Pengetahuan tradisional
dan ekspresi budaya tradisional perlu mendapatkan
perlindungan hukum dilatarbelakangi beberapa alasan,
antara lain18:
- munculnya kesadaran negara-negara berkembang
untuk melindungi kekayaan intelektualnya
tersebut, termasuk dari kepunahannya, berdasarkan
hasil FFMs;
- penggunaan yang menyimpang oleh negara-negara
Barat dengan mengambil dan menggunakan
pengetahuan tersebut untuk kepentingan dirinya
sendiri melalui klaim HKI. Dalam konteks ini telah
terjadi penyimpangan penggunaan pengetahuan
tradisionalnya dari konsep awalnya sebagai
cultural heritage menjadi HKI.
Harus diakui bahwa sampai saat ini masih
terdapat perbedaan pandangan, apakah “rezim HKI”
cocok untuk melindungi pengetahuan tradisional,
termasuk
pengetahuan
tentang
pengobatan
tradisional.19 Beberapa kelompok dari perwakilan
masyarakat adat menganggap bahwa sistem HKI
tidak memadai (inadequate) untuk melindungi
pengetahuan tradisional. Menurut mereka, sistem
HKI terlalu berorientasi kepada kepemilikan pribadi
dan hal itu sangat tidak sesuai atau berlawanan (at
18 Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan
Tradisional, (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm. 36-73.
19 Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan
Tradisional, (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm. 56-57.
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odds) dengan budaya masyarakat adat yang lebih
menekankan pada kepemilikan bersama (collective
ownership). Namun, mereka juga mengakui
bahwa rezim HKI telah membawa dampak bagi
perkembangan pengetahuan tradisional. Sistem
HKI memungkinkan orang untuk memanfaatkan
(appropriation) pengetahuan tradisional untuk
tujuan komersil tanpa pembagian manfaat ekonomis
kepada masyarakat adat yang memiliki pengetahuan
yang bersangkutan. Hal ini menurut kalangan
tersebut merupakan pelanggaran (violation)
terhadap hak-hak budaya masyarakat adat yang
bersangkutan. Apalagi jika pemanfaatannya itu
bertentangan dengan nilai magis atau nilai spiritual
dari pengetahuan tradisional yang bersangkutan.
KESIMPULAN
Dari sisi legalitas belum tersedia peraturan
perundangan yang memadai dalam memberikan
perlindungan
hukum
terhadap
kekayaan
intelektual atas pengetahuan tradisional dan
ekspresi budaya tradisional. Hal ini sebagaimana
tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-undang
No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang
ternyata tidak sepenuhnya sesuai (compatible)
dengan karakteristik pengetahuan tradisional dan
ekspresi budaya tradisional. Beberapa tantangan
yang dihadapi Pemerintah dalam memberikan
perlindungan kekayaan intelektual atas pengetahuan
tradisional dan ekspresi budaya tradisional, antara
lain: kurangnya pemahaman terhadap keberadaan
pengetahuan tradisional dan ekpresi budaya
tradisional yang harus dilindungi; terdapat perbedaan
paradigma para pemangku kepentingan dalam
menyikapi keberadaan pengetahuan tradisional dan
ekspresi budaya tradisional sekaligus memberikan
perlindungan hukumnya; belum terbangunnya
mekanisme perlindungan yang memadai. Terkait
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peluang Masyarakat Adat untuk memperoleh
perlindungan kekayaan intelektual atas pengetahuan
tradisional dan ekspresi budaya tradisional, antara lain:
Masyarakat Adat dapat melakukan inisiatif secara
mandiri melakukan perlindungan atas pengetahuan
tradisional dan ekpresi budaya tradisional yang mereka
miliki; Masyarakat Adat dapat pula membangun
kemitraan dengan pihak yang memiliki komitmen
yang sama; Masyarakat Adat mendorong negara
untuk aktif memberikan perlindungan secara hukum
atas pengetahuan tradisional dan ekpresi budaya
tradisional. Upaya yang dilakukan dalam perlindungan
kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan
ekspresi budaya tradisional sesungguhnya merupakan
perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dasar
negara Pancasila pada sila ke-5, Keadilan Sosial bagi
Seluruh Rakyat Indonesia.
SARAN
Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan
HAM, khususnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual, perlu segera melakukan pembahasan
secara intensif terhadap Rancangan Undang-Undang
Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi
Budaya Tradisional untuk mendapatkan format aturan
hukum yang mampu mengakomodir karakteristik
pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional
dengan keindonesiaannya. Hal tersebut dilakukan
dengan melibatkan partisipasi aktif para pemangku
kepentingan antara lain termasuk Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Riset
dan Teknologi, Kementerian Lingkungan Hidup,
Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian
dan Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Luar Negeri serta unsur dari masyarakat
adat, akademisi maupun lembaga swadaya masyarakat

yang concern terhadap substansi pengetahuan
tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Upaya
mengatasi tantangan yang dihadapi Pemerintah
dalam
memberikan perlindungan kekayaan
intelektual atas pengetahuan tradisional dan
ekspresi budaya tradisional dilakukan Pemerintah
melalui Kementerian Hukum dan HAM, khususnya
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,
antara lain termasuk melakukan sosialisasi dan/atau
kampanye secara terbuka serta terus menerus tentang
pemahaman maupun keberadaan pengetahuan
tradisional dan ekspresi budaya tradisional
yang harus dilindungi; menyamakan perbedaan
paradigma para pemangku kepentingan dalam
menyikapi keberadaan pengetahuan tradisional dan
ekspresi budaya tradisional sekaligus memberikan
perlindungan hukumnya; berinisiatif mewujudkan
database pengetahuan tradisional dan ekspresi
budaya tradisional serta membangun jaringan
kerja dengan berbagai pemangku kepentingan
dalam melakukan pengawasan di lapangan terhadap
indikasi pemanfaatan pengetahuan tradisional dan
ekspresi budaya tradisional tanpa izin. Selain itu,
Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi maupun
Kabupaten/Kota hendaknya melakukan pembinaan
terhadap Masyarakat Adat di seluruh daerah
di Indonesia
serta memfasilitasi pembentukan
organisasi atau lembaga yang mewakili mereka
yang berbentuk badan hukum. Keberadaan
organisasi atau lembaga yang berbadan hukum
tersebut memberikan kemudahan dan bargaining
position yang lebih kuat ketika masyarakat adat
berhubungan dengan pihak di luar masyarakat
adat. Hubungan tersebut antara lain terkait dengan
kemitraan dengan pihak yang memiliki komitmen
yang sama dan/atau pada tahap pelaksanaan
kompensasi atas pemanfaatan pengetahuan
tradisional dan ekspresi budaya tradisional

masyarakat adat. Apabila organisasi atau lembaga
tersebut telah terbentuk dari berbagai masyarakat
adat di Indonesia maka mereka dapat membentuk
semacam aliansi untuk dapat bersuara lebih lantang
dan menjalankan fungsi penekan (pressure group)
memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat
adat Indonesia, khususnya perlindungan terhadap
kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan
ekspresi budaya tradisional.
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Abstract
Health can be defined as a good and perfect condition physically, mentally and socially, hence cannot just be assumed
as a condition of physical illness or infirmity. The right to health is guaranteed under Article 28 H (1) and Article 34
(3) of the fourth Amendment of the 1945 Constitution. This right is also universally recognized in various international
instruments of human rights law, such as under Article 25 (1) of the UDHR, and Article 12 of the Covenant on ESC
rights (economic , social , and cultural). The purpose of this study is to describe the government’s policy on health
programs for the poor, and also describe several constraints in implementing the program. This study shows that the
implementation of the local government’s policy concerning health insurance for the poor is yet to be optimal in fulfilling
the right to health care for the poor. The health program set up by the local government including JAMKESMAS,
Jamkesda, Jampersal, and Non-Quota Jamkesmas, is yet to be maximized and there are still many shortcomings that
need to be improved.
Keywords : local government policy, health insurance, poor people.
Abstrak
Kesehatan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi yang baik dan sempurna secara fisik, mental dan sosial dan bukan
hanya kondisi penyakit atau kelemahan fisik belaka. Hak atas kesehatan dijamin dalam Pasal 28 H (1) dan Pasal 34 (3) dari
Amandemen IV UUD 1945, hak ini juga diakui secara universal dalam berbagai instrumen hukum HAM internasional,
yaitu Pasal 25 (1) DUHAM kemudian diatur dalam ketentuan yang lebih mengikat pada Pasal 12 Kovenan Hak-Hak
Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Tujuan penelitian untuk mengetahui secara signifikan antara program pemerintah untuk
pemberian kesehatan bagi masyarakat miskin, dan kendala-kendala yang melatarbelakangi munculnya kasus-kasus
ketidaksesuai dalam pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Metode penelitian menggunakan metode
kualitatif yang berciri deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder dari sumber data yang
akurat, melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan data evaluasi menggunakan
metode yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam
pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin belum optimal untuk memberikan pemenuhan hak atas kesehatan
bagi masyarakat miskin dengan beragam peraturan dan kebijakan reformasi kesehatan.
Kata Kunci: Kebijakan pemerintah daerah, jaminan kesehatan, masyarakat miskin.

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kesehatan merupakan aspek penting dari
Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana disebutkan
dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB), tertanggal 10 November
1948 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak
atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan
dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya.
Di sisi lain, Konvensi International tentang Hak
Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang ditetapkan PBB
pada tahun 1966 juga mengakui hak setiap orang
untuk menikmati standar tertinggi yang dapat
dicapai dalam kesehatan fisik dan mentalnya.
Sebagai hak asasi manusia, maka hak
kesehatan adalah hak yang melekat pada seseorang
karena kelahirannya sebagai manusia, bukan karena
pemberian seseorang atau negara, dan oleh sebab
itu tentu saja tidak dapat dicabut dan dilanggar oleh
siapa pun. Sehat itu sendiri tidak hanya sekadar
bebas dari penyakit, tetapi adalah kondisi sejahtera
dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan
setiap orang hidup produktif secara ekonomis. Maka,
sesuai dengan norma HAM, negara berkewajiban
untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi
hak-hak asasi kesehatan tersebut.
Kewajiban

menghormati

hak-hak

asasi itu, antara lain dilakukan dengan cara
menciptakan persamaan akses pemenuhan hak
atas kesehatan, mencegah tindakan-tindakan yang
dapat menurunkan status kesehatan masyarakat,
melakukan langka-langkah legislasi yang dapat
menjamin perlindungan kesehatan masyarakat, dan
membuat kebijakan kesehatan, serta menyediakan
anggaran dan jasa-jasa pelayanan kesehatan yang
layak dan memadai untuk seluruh masyarakat.
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Hak atas kesehatan ini bermakna bahwa
pemerintah harus menciptakan kondisi yang
memungkinkan setiap individu untuk hidup sehat,
dan ini berarti pemerintah harus menyediakan sarana
pemenuhan hak atas kesehatan yang memadai dan
terjangkau untuk semua.
Pemenuhan hak atas kesehatan dimaksud
meliputi akses terhadap jasa pelayanan kesehatan
dan perawatan kesehatan yang penting, seperti akses
terhadap air bersih, nutrisi, imunisasi, perumahan
yang sehat, sanitasi, lingkungan dan tempat kerja yang
sehat, pendidikan, dan akses terhadap informasi terkait
kesehatan.
Dalam upaya pemenuhan hak atas kesehatan
sebagai hak asasi manusia, maka pemerintah
yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk
menyejahterakan warga negara mempunyai kewajiban
untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hakhak tersebut.
Aspek kesehatan ini harus dijadikan
pertimbangan penting dalam setiap kebijakan
pembangunan. Salah satu bentuk implementasinya
adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan
anggaran memadai untuk pembangunan kesehatan
yang melibatkan masyarakat luas. Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengamanatkan bahwa jaminan kesehatan bagi
masyarakat, khususnya yang miskin dan tidak mampu,
adalah tanggung jawab Negara. Perubahan UUD
1945 Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa negara
mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia. Untuk itu, Undang-Undang tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) (UU Nomor
40 Tahun 2004) turut menegaskan bahwa jaminan
kesehatan merupakan salah satu bentuk perlindungan
sosial. Pada hakekatnya jaminan kesehatan bertujuan

untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidup secara layak.
Kesehatan adalah hak asasi manusia yang
fundamental dan tak ternilai demi terlaksananya
hak asasi manusia yang lainnya. Setiap orang
berhak untuk menikmati standar kesehatan
tertinggi yang dapat dijangkau dan kondusif bagi
kehidupan manusia yang berderajat. Peningkatan
derajat kesehatan masyarakat dilakukan melalui
peningkatan kualitas dan kelayakan kesehatan
yang merata dan terjangkau pada seluruh lapisan
masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar terpenuhi hak
hidup sehat bagi setiap orang termasuk masyarakat
miskin dan tidak mampu.
Hak hidup sehat bagi masyarakat miskin dan
tidak mampu tercantum di dalam Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN). Sistem ini telah melaksanakan
upaya penjaminan pelayanan kesehatan terhadap
masyarakat miskin dan tidak mampu melalui
program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang
selanjutnya disebut Jamkesmas. Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan
Daerah (Jamkesda) merupakan suatu program yang
dibuat oleh pemerintah untuk menjamin kebutuhan
kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Jamkesmas adalah bentuk belanja bantuan
sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat
miskin dan tidak mampu. Program ini diselenggarakan
secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam
rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang
menyeluruh bagi masyarakat miskin. Adapun
Jamkesda merupakan bentuk jaminan kesehatan
di tingkat daerah, yakni pemerintah kabupaten/
kota dan pemerintah provinsi menanggung biaya
pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang belum

atau tidak masuk Jamkesmas, namun dipandang
perlu mendapat bantuan pembiayaan atas pelayanan
kesehatan dengan menggunakan dana yang berasal
dari APBD kabupaten/kota dan atau provinsi.
Kesehatan adalah hak dan investasi, semua
warga negara berhak atas kesehatannya. UndangUndang Dasar 1945 Pasal 28 H menyatakan bahwa
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang
baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan”. Dalam Pasal 34 ayat (1), bahwa fakir
miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh
negara, ayat (3) bahwa negara bertanggungjawab atas
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
umum yang layak.
Kesehatan dapat didefinisikan sebagai suatu
kondisi yang baik dan sempurna secara fisik, mental
dan sosial dan bukan hanya kondisi penyakit atau
kelemahan fisik belaka. Hak atas kesehatan dijamin
dalam Pasal 28 H (1) dan Pasal 34 (3) dari Amandemen
IV UUD 1945, hak ini juga diakui secara universal
dalam berbagai instrumen hukum HAM internasional,
yaitu Pasal 25 (1) DUHAM kemudian diatur dalam
ketentuan yang lebih mengikat pada Pasal 12 Kovenan
Hak Ekosob (ekonomi, sosial, dan budaya). Komite
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya memberikan
interpertasi legal tentang 4 elemen terkait hak atas
kesehatan melalui General Comment 14, yaitu; 1)
Availability (ketersediaan); 2) Accessibility (adanya
akses); 3) Acceptability (dapat diterima menurut
etika dan kebudayaan); dan 4) Quality (kualitas).
Sementara itu negara memiliki 3 kewajiban tentang
hak atas kesehatan, yaitu: 1) Menghormati (respect);
2) Melindungi (protect); dan 3) Memenuhi (fulfill).
Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan
dasar manusia untuk dapat hidup layak dan produktif.
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Kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan
semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan
kesehatan termasuk masyarakat miskin. Untuk
itu, diperlukan penyelenggaraan kesehatan yang
terkendali dalam segi biaya dan mutu.
Derajat kesehatan masyarakat miskin
masih sangatlah rendah di Indonesia. Kondisi
ini diakibatkan oleh keterbatasan akses terhadap
pelayanan kesehatan yang dipengaruhi oleh faktor
kemampuan ekonomi. Seperti yang kita ketahui,
biaya kesehatan yang meningkat dari waktu ke
waktu menjadikan warga miskin semakin jauh
dalam hal pencapaian pelayanan kesehatan. Kendala
faktor sosial ekonomi ini memerlukan campur
tangan pemerintah untuk melindungi warga miskin
melalui kebijakan kesehatan. Hal ini tertuang dalam
Konstitusi Negara dan Undang-Undang No 40
tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk
memberikan perlindungan bagi fakir miskin, anak
dan orang terlantar serta orang tidak mampu yang
pembiayaan kesehatannya dijamin oleh Negara.
Penjaminan pelayanan kesehatan, terutama
untuk masyarakat, miskin akan memberikan
sumbangan yang besar bagi terwujudnya kesehatan
yang jauh lebih baik. Semakin baik status
kesehatan penduduk suatu negara semakin baik
pula tingkat perekonominya dengan demikian akan
lebih mempercepat peningkatan kesejahteraan
masyarakat di negara tersebut.
Kementerian
Kesehatan menetapkan
kebijakan untuk lebih memfokuskan perhatian
pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin
dan tidak mampu melalui Jaminan kesehatan
masyarakat sebagai bagian dari pembangunan
jaminan kesehatan secara menyeluruh. Dasar
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pemikirannya adalah selain memenuhi kewajiban
pemerintah, tetapi juga berdasarkan kajian dan
pengalaman bahwa akan terjadi percepatan perbaikan
indikator kesehatan apabila lebih memperhatikan dan
fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat miskin
dan tidak mampu. Kebijakan Jaminan kesehatan
masyarakat ini muncul dengan harapan mampu
menggerakkan dan memberdayakan masyarakat
untuk hidup sehat dengan cara meningkatkan akses
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang
berkualitas. Pemerintah juga berupaya agar program
Jaminan kesehatan masyarakat ini dapat menjangkau
masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan
bantuan kesehatan ini sampai kepada tingkat daerah.
Belajar dari pengalaman masa lalu dan
pengalaman berbagai negara lain, sistem jaminan
kesehatan masyarakat ini merupakan suatu pilihan
yang tepat untuk menata subsistem pelayanan
kesehatan yang searah dengan subsistem pembiayaan
kesehatan. Jamkesmas akan mendorong perubahanperubahan mendasar seperti penataan standarisasi
pelayanan, standarisasi tarif, penataan pengunaan
obat yang rasional dan meningkatkan kemampuan
dan mendorong manajemen Rumah Sakit dan Pemberi
Pelayanan Kesehatan (PPK) lainnya untuk lebih efisien
yang berdampak pada kendali mutu dan kendali biaya.
Melalui Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
diharapkan dapat meningkatkan umur harapan hidup
bangsa Indonesia, menurunkan angka kematian ibu
melahirkan, menurunkan angka kematian bayi dan
balita serta penurunan angka kelahiran, disamping itu
dapat terlayaninya kasus-kasus kesehatan masyarakat
peserta pada umumnya.

Rumusan Masalah
1. Bagaimana
Kebijakan

Pemerintah

Daerah

Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi
Masyarakat Miskin?
2. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Pemenuhan
Hak Atas Kesehatan bagi Masyarakat Miskin?

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian adalah untuk mengetahui secara signifikan
antara program pemerintah untuk pemenuhan hak
atas kesehatan bagi masyarakat miskin, dan untuk
mengetahui secara signifikan kendala-kendala
dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Kesehatan
bagi Masyarakat Miskin.

Metode Penelitian
Menggunakan metode kualitatif yang berciri
deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data
primer dan sekunder dari sumber data yang akurat,
melakukan inventarisasi peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan data evaluasi
menggunakan metode yuridis normatif dan empiris
dengan pendekatan.
Pendekatan studi yang digunakan dalam
evaluasi ini dengan model eksplorasi kualitatif
dan analitis eksplanatif, di mana pendekatan ini
sebagai kekayaan dan keakuratan data tentang
akar persoalan, fakta, elaborasi intrepretasi dan
rekomendasi terhadap solusi dan penguatan
operasional pemenuhan hak atas kesehatan akan
lebih diutamakan.
Data yang diperlukan dalam evaluasi ini
terdiri dari data primer dan data sekunder, dimana
data primer akan diperoleh secara langsung melalui
subyek (informan) yang telah ditetapkan. Adapun
data sekunder meliputi data literatur, laporanlaporan penelitian, arsip berita, data statistik,

peraturan perundangan dan dokumen lain yang relevan.
Tinjauan Pustaka
Hak kesehatan adalah hak dan investasi, setiap
warga negara berhak atas kesehatannya termasuk
masyarakat miskin, untuk itu diperlukan suatu sistem
yang mengatur pelaksanaan bagi upaya pemenuhan
hak warga negara untuk tetap hidup sehat. Kualitas
kesehatan masyarakat Indonesia selama ini tergolong
rendah, selama ini masyarakat terutama masyarakat
miskin cenderung kurang memerhatikan kesehatan
mereka. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya
tingkat pemahaman masyarakat akan pentingnya
kesehatan dalam kehidupan, padahal kesadaran rakyat
tentang pemeliharaan dan perlindungan kesehatan
sangatlah penting untuk mencapai derajat kesehatan
yang setinggi-tingginya. Di sisi lain, rendahnya derajat
kesehatan masyarakat dapat pula disebabkan oleh
ketidakmampuan masyarakat untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan karena mahalnya biaya pelayanan
yang harus dibayar.
Tingkat kemiskinan menyebabkan masyarakat
miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan akan
pelayanan kesehatan yang tergolong mahal. Jika tidak
segera diatasi, kondisi tersebut akan memperparah
kondisi kesehatan masyarakat Indonesia, karena krisis
ekonomi telah meningkatkan jumlah masyarakat
miskin dan mengakibatkan naiknya biaya pelayanan
kesehatan dalam memberikan pemenuhan hak atas
kesehatan bagi masyarakat miskin, sehingga semakin
menekan akses masyarakat dikarenakan biaya
kesehatan yang semakin tak terjangkau.
Mengingat kesehatan merupakan aspek
penting dalam kehidupan masyarakat, maka pemerintah
harus menciptakan suatu pembangunan kesehatan
yang memadai sebagai upaya perbaikan terhadap
buruknya tingkat kesehatan selama ini. Dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
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1945 (UUD 1945) pada Pasal 28H, menetapkan
bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap individu
dan semua warga negara berhak mendapatkan
pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin,
dalam implementasinya dilaksanakan secara
bertahap sesuai kemampuan keuangan pemerintah
dan pemerintah daerah.
Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa kesehatan
merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur
kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan
cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pancasila dan UUD 1945, setiap hal yang
menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada
masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian
ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap
upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat
juga berarti investasi bagi pembangunan negara,
dan upaya pembangunan harus dilandasi dengan
wawasan kesehatan dalam arti pembangunan
nasional harus memerhatikan kesehatan masyarakat
dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik
pemerintah maupun masyarakat.
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28H dan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan tersebut mengisyaratkan bahwa
setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak
memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya,
dan negara bertanggung jawab mengatur agar
terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya
termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
Upaya mewujudkan hak tersebut pemerintah harus
menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang
merata, adil dan terjangkau bagi seluruh lapisan
masyarakat.Untuk itu pemerintah perlu melakukan
upaya-upaya untuk menjamin akses penduduk
miskin terhadap pelayanan kesehatan.
Kemudian sesuai amanat pada perubahan
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UUD 1945 Pasal 34 ayat 2 yang menyebutkan bahwa
negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Dengan dimasukkannya
Sistem Jaminan Sosial dalam perubahan UUD 1945,
dan terbitnya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), menjadi suatu
bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangku
kepentingan terkait harus memiliki komitmen yang
besar untuk rakyatnya. Karena melalui SJSN sebagai
salah satu bentuk perlindungan sosial pada mewujudkan
kesejahteraan sosial bagi seluruh hakekatnya bertujuan
untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
Berdasarkan konstitusi dan undang-undang
tersebut, pemerintah melakukan upaya-upaya
untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap
pelayanan kesehatan, diantaranya adalah Program
Jaringan Pengaman Sosial Kesehatan (JPS-BK)
tahun 1998-2000, Program Dampak Pengurangan
Subsidi Energi (PDSE) tahun 2001, dan Program
Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar
Minyak (PKPS-BBM) tahun 2002-2004. Pada awal
tahun 2005, melalui Keputusan Menteri Kesehatan
1241/Menkes/XI/04 pemerintah menetapkan program
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin
(JPKMM) melalui pihak ketiga, yaitu, PT Askes
(persero) Program ini lebih dikenal sebagai program
Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin).
Program Askeskin merupakan kelanjutan dari PKPSBBM yang telah dilaksanakan sebelumnya, dimana
pembiayaannya didanai dari subsidi BBM yang telah
dikurangi pemerintah untuk dialihkan menjadi subsidi
di bidang kesehatan. Program Askeskin (2005-2007)
kemudian berubah nama menjadi program Jaminan
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sejak tahun 2008
sampai dengan sekarang. JPKMM/Askeskin, maupun
Jamkesmas kesemuanya memiliki tujuan yang sama
yaitu melaksanakan penjaminan pelayanan kesehatan

terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu
dengan menggunakan prinsip asuransi kesehatan
sosial.
Pelaksanaan program Jamkesmas mengikuti
prinsip-prinsip penyelenggaraan sebagaimana
yang diatur dalam UU SJSN, yaitu dikelola secara
nasional, nirlaba, portabilitas, transparan, efisien dan
efektif. Pelaksanaan program Jamkesmas tersebut
merupakan upaya untuk menjaga kesinambungan
pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan
tidak mampu yang merupakan masa transisi sampai
dengan diserahkannya kepada Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial sesuai UU SJSN.
Kesehatan adalah keadaaan sejahtera
dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan
setiap orang hidup produktif secara sosial dan
ekonomi (Pasal 1 poin 1 UU No 23/1992 tentang
Kesehatan), karena itu kesehatan merupakan
dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan.Tanpa
kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara
kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan
mampu memperoleh hak-hak lainnya. Sehingga
kesehatan menjadi salah satu ukuran selain tingkat
pendidikan dan ekonomi, yang menentukan mutu
dari sumber daya manusia (Human Development
Index).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemenuhan Hak Kesehatan bagi Masyarakat
Miskin
Kesehatan adalah hak investasi, semua
warga negara berhak atas kesehatan termasuk
masyarakat miskin. Diperlukan suatu sistem yang
mengatur pelaksanaan bagi upaya pemenuhan
hak warga negara untuk tetap hidup sehat,
dengan mengutamakan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat miskin dan tidak mampu.

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan
batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan (UUD 1945, Pasal 28). Selain
itu pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan
sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan
merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh
kesehatan yang setinggi-tingginya (UU No. 36 tentang
Kesehatan).
Dalam rangka memenuhi hak kesehatan bagi
seluruh masyarakat Sulawesi Selatan sebagaimana
diamanatkan
konstitusi
dan
undang-undang,
Pemerintah Sulawesi Selatan telah menetapkan dalam
Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2008 mengenai
kebijakan untuk lebih memfokuskan pada pelayanan
kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan akan
memantapkan pemeliharaan kesehatan dasar bagi
seluruh masyarakat Sulawesi Selatan dengan
mekanisme Asuransi Sosial secara menyeluruh yang
bersifat wajib bagi seluruh masyarakat. Oleh karena
itu, pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk
kewajiban dan urusan yang perlu mendapatkan
perhatian serius dari Pemerintah Pusat dan Daerah.
Namun demikian dalam pelaksanaannya, pelayanan
kesehatan bagi Sebagaimana diketahui bahwa setiap
individu dan semua warga Negara berhak atas jaminan
sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup
yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju
terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera,
adil dan makmur. Program jaminan sosial pada
dasarnya adalah sebuah program untuk mewujudkan
kesejahteraan melalui pendekatan sistem, dimana
Negara dan masyarakat secara bersama-sama ikut
bertanggung jawab dalam penyelenggaraannya.
Konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar
1945 terutama pada Pasal 28 (ayat 3) dan Pasal 34
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(ayat 2) mengamanatkan bahwa “Jaminan Sosial
adalah hak setiap warga negara” dan “Negara
mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi
seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat
yang lemah dan tidak mampu”.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),
menegaskan bahwa terdapat 5 (lima) Program
Jaminan Sosial diantaranya; Jaminan Kesehatan,
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari
Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
Selanjutnya, sebagai implementasi dari UndangUndang SJSN ditetapkan Undang-Undang No. 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) yang akan dilaksanakan tepat tanggal
1 Januari 2014.
Untuk lebih memfokuskan perhatian kepada
masyarakat miskin dan tidak mampu khususnya
terhadap
pemberian
pelayanan
kesehatan,
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI,
selain memenuhi kewajiban tetapi juga berdasarkan
kajian dan pengalaman bahwa akan terjadi
percepatan perbaikan indikator kesehatan apabila
lebih memperhatikan dan fokus pada pelayanan
kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu.
Oleh karena itu, pelayanan kesehatan
merupakan salah satu bentuk kewajiban dan
urusan yang perlu mendapat perhatian serius dari
Pemerintah Pusat dan Daerah. Namun demikian
dalam pelaksanaannya, pelayanan kesehatan bagi
masyarakat belum dapat dikatakan berjalan dengan
optimal dikarenakan berbagai kendala dan masalah
yang masih ditemukan.
Menyikapi permasalahan tersebut, saat ini
pemerintah sedang memantapkan penjaminan
kesehatan bagi seluruh masyarakat sebagai bagian
dari pengembangan jaminan kesehatan secara
menyeluruh (Universal Coverage), dan hal tersebut
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telah diterjemahkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan kedalam Program PelayananKesehatan Gratis.
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
memberikan perlindungan sosial di bidang kesehatan
untuk menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu
yang iuranya dibayar oleh Pemerintah agar kebutuhan
dasar kesehatan yang layak dapat terpenuhi. Iuran bagi
masyarakat miksin dan tidak mapu dalam Program
Jaminan Kesehatan Masyarakat bersumber dari
Belanja Negara (APBN) berbentuk belanja bantuan
sosial. Pada Hakekatnya pelayanan kesehatan Pusat
dan Pemerintah Daerah, Pemda (Provinsi/Kabupaten/
Kota) berkewajiban memberikan kontribusi sehingga
menghasilkan pelayanan yang optimal.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah
Dalam Pelaksanaan Program Kesehatan Gratis  
Pelayanan Kesehatan Gratis yang dicanangkan
sejak 1 Juli 2008 oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan dan Kabupaten/Kota, merupakan momentum
yang sangat baik dan tepat dalam rangka memberikan
kesempatan bagi masyarakat Sulawesi Selatan guna
mengakses pelayanan kesehatan, disamping itu dapat
memberi solusi terhadap masalah-masalah kesehatan
yang selama ini menjadi beban pemerintah dan
masyarakat serta akan memberikan sumbangan yang
sangat besar bagi terwujudnya percepatan pencapaian
indikator pembangunan kesehatan yang lebih baik.
Sebagai wujud keberpihakan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pembangunan
kesehatan di daerah ini, telah tergambarkan dalam
presentase APBD Provinsi Sulawesi Selatan terhadap
alokasi anggaran sektor kesehatan (Tahun 2012 sebesar
11,04 %) dan hal ini membuktikan bahwa target yang
diharapkan dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor
36 Tahun 2009 sudah terakomodir, yaitu minimal 10 %
dari total APBD.

Berbagai kendala dan masalah yang selama
ini menyertai perjalanan Kesehatan Gratis, sudah
bisa teratasi dengan baik melalui pembelajaran
dari pengalaman pelaksanaan selama ini dan
yang terpenting adalah komitmen yang kuat dari
Pemerintah Daerah termasuk para pemangku
kebijakan lainnya serta support dari para akademisi.
Berangkat dari perjalanan selama hampir 5 (lima)
tahun, Pelayanan Kesehatan Gratis telah banyak
memberi manfaat terutama dalam hal pembiayaan
bagi masyarakat yang selama ini masih dirasakan
menjadi beban dalam mendapatkan pelayanan.
Disamping itu, dengan Kesehatan Gratis
terjadi peningkatan akses masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan sehingga masyarakat
dapat lebih dini menemu-kenali penyakit yang
dideritanya. Selanjutnya, terjadi peningkatan
pencapaian indikator pelayanan kesehatan, seperti:
Cakupan pelayanan K1 dan K4, Persalinan oleh
tenaga kesehatan, Pelayanan Neonatus, Menurunnya
Angka Kematian Ibu, Menurunnya Angka Kematian
Bayi, serta Meningkatnya Umur Harapan Hidup.
Dalam rangka akselerasi pencapaian Universal
Coverage untuk penjaminan pelayanan kesehatan
semesta semua Badan Penyelenggara Jaminan
Kesehatan diharapkan dapat memberi kontribusi
yang maksimal terhadap hal tersebut. Harapan
ini pula yang mengantarkan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan berinisiatif untuk bermitra dengan
Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang
professional dalam pengelolaan Program Kesehatan
Gratis yang nantinya secara bertahap akan masuk
dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
sampai dengan tahun 2019.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
beritikad baik memenuhi hak masyarakat terhadap
kesehatan dengan menyelenggarakan kegiatan
pembangunan kesehatan yang diarahkan untuk

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui
program promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Pemerintah provinsi juga meningkatkan mutu dan
akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (PRJMD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun
2008-2013 yaitu “Sulawesi Selatan Sebagai Provinsi
Sepuluh Terbaik Dalam Pemenuhan Hak Dasar”. Salah
satu hak dasar tersebut adalah “layanan kesehatan yang
terjangkau dan berkualitas”.
Tindak lanjut kebijakan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan tentang Pemenuhan Hak Dasar
Pelayanan Kesehatan adalah pemberian pelayanan
kesehatan gratis bagi seluruh penduduk Sulawesi
selatan. Pelayanan kesehatan gratis ini dilaksanakan
sejak tanggal 1 juli 2008 ditandai dengan kesepakatan
antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab/
kota pada 26 juni 2008 tentang sharing biaya.
Tujuan pelayanan kesehatan gratis ini adalah :
1. Meningkatkan akses guna tercapainya derajat
kesehatan masyarakat yang optimal.
2. Meningkatkan kualitas dan pemerataan untuk
mendapatkan pelayanan yang meringankan beban
penduduk dalam pembiayaan pelayanan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus
melakukan upaya perbaikan program kesehatan gratis.
Salah satu upaya kedepan akan bekerjasama dengan
Badan Penyelenggara (BAPEL) Jaminan Kesehatan
agar pelayanan kesehatan lebih efektif dan efisien.
Tahun 2013, Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan mengembangkan sarana pelayanan melalui
peningkatan jumlah Puskemas, RS, dan jumlah tempat
tidur di RS. Salah satu upayanya yaitu, Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan mendirikan RS khusus
kelas III Di Bulurokeng Kota Makassar bernama “RS
Sayang Rakyat”. RS tersebut memiliki fasilitas berupa
250 tempat tidur dan direncanakan akan bertambah
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menjadi 1000 tempat tidur.
Pelaksanaan regulasi program kesehatan
gratis yang dilakukan oleh pemerintah daerah
Sulawesi Selatan, yaitu:
1. Peraturan Derah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 2 tahun 2009 tentang kerjasama
penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis di
Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 15
tahun 2008 tentang Sistem Rujukan Pelayanan
Kesehatan:
3. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor
13 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan
program pelayanan kesehatan gratis di Provinsi
Sulawesi Selatan.
Anggaran bidang kesehatan sesuai amanat
Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang
kesehatan Pasal 171 bahwa “Besar anggaran
kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/
kota dialokasikan minimal 10% dari total APBD” .
Program Pelayanan Kesehatan Gratis
adalah pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
bagi masyarakat Provinsi Sulawesi selatan yang
biayanya ditanggung oleh Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi bersama-sama Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota.Yang dimaksud dengan
masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan adalah
masyarakat yang memiliki kartu identitas dan belum
ditanggung oleh asuransi lain.
Untuk kepersertaan kesehatan gratis diberikan
kepada seluruh penduduk Provinsi Sulawesi Selatan
yang mempunyai kartu identitas (Kartu Peserta
atau KTP/Kartu keluarga), dan bukan merupakan
masyarakat yang sudah mempunyai jaminan
kesehatan lain (Askes PNS, Jamkesmas, Jamsostek,
Asabri, Askes Komersial, dsb).
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Iuran kepersertaan kesehatan gratis bagi
masyarakat peserta program kesehatan gratis tidak
dipungut biaya apapun dalam mengakses pelayanan
kesehatan. Biaya kesehatan bersifat sharing antara
pemerintah Provinsi (40%) dan pemerintah kab/kota
(60%).
Jenis pelayanan yang ditanggung
dalam
kesehatan gratis di Provinsi Sulawesi Selatan adalah
Rawat Jalan, Rawat Inap, UGD/Emergenc, Pelayanan
penunjang, Pelayanan darah tanpa batas, Penggunaan
CT Scan dan MRI untuk kasus life saving, Transport
rujukan pasien dari RS Kab/Kota ke RS Provinsi,
(berlaku juga bagi pasien Jamkesmas), Pelayanan kasus
HIV/AIDS, kecuali obat ARV (Obat ARV diperoleh
dengan gratis dari Pemerintah Pusat). Beberapa
pelayanan penunjang terutama untuk pemeriksaan
laboratorium, dan Pelayanan/tindakan persalinan yang
ditanggung hanya untuk kasus yang tidak ditanggung
oleh Jampersal. Untuk Jenis pelayanan yang tidak
ditanggung
adalah Operasi jantung, kateterisasi
jantung dan pemasangan cincin jantung, bedah syaraf
dan bedah plastik, penyakit kelamin dan atau penyakit
akibat hubungan seksual, dan alat bantu kesehatan.
Kendala Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan
Bagi Masyarakat Miskin
Berdasarkan keluhan yang disampaikan kepada
Tim Pengelola serta hasil monitoring dan evaluasi
pealaksanaan
Program
Jamkesmas/Jampersal
di Provinsi Sulawesi Selatan, maka bersama ini
disampaikan beberapa permasalahan dan kendala
secara umum sebagai berikut:
1. Tata Lakasana Kepesertaan
a. Setelah terbitnya Kartu Jamkesmas yang
baru, terdapat banyak peserta lama yang tidak
mendapatkan kartu baru sementara yang
bersangkutan masih membutuhkan perawatan

lanjutan dengan kasus-kasus katastropik;
b. Masih ditemukan adanya pasien yang
menggunakan Kartu Jamkesmas kepesertaan
maskin/peserta lain;
c. Pada kondisi tertentu, masih sering ditemukan
adanya masyarakat yang menggunakan Kartu
Jamkesmas yang sebenarnya tidak berhak
(salah sasaran);
d. Tingkat pemahaman dan pengetahuan
petugas yang mengeluarkan SKP (PT. Askes)
masih sering mengalami kekeliruan (salah
Penafsiran).
2.

Tata Laksana Pelayanan Kesehatan

a. Masih kurangnya ketersediaan obat pada sarana
pelayanan kesehatan, sehingga pasien masih
terbebani dengan pembelian obat dan darah;
b. Masih adanya petugas yang belum mencermati
dan memahami Pedoman Pelaksanaan Program
Jamkesmas/Jampersal.

KESIMPULAN
1. Dari hasil dilapangan bahwa kebijakan
pemerintah daerah dalam pemenuhan hak atas
kesehatan bagi masyarakat miskin terlihat dari:
- Adapun program kesehatan meliputi
Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal dan Jaminan
kesehatan masyarakat Non Kuota belum
maksimal dan masih banyak kekurangan yang
perlu diperbaiki.
- Lakukan pendataan dengan jujur, baik dan
benar agar diperoleh data base kepesertan
jamkesmas yang valid.

- Pemerataan dan penyebaran tenaga kesehatan
sampai pelosok daerah agar puskesmas dan
rumah sakit di seluruh indonesia memiliki
kemampuan yang sama dalam menangani
berbagai kasus penyakit.
- Berlakukan peraturan perundang-unadangan
dengan tegas dan ketat agar semua orang
mematuhinya.
2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian
jaminan kesehatan masyarakat miskin terlihat dari:
- Ukuran dari tujuan kebijakan bahwa tujuan dari
program jaminan kesehatan masyarakat miskin
sudah tercapai namun dalam hal pencapaiannya
belum terlalu maksimal sehingga perlu adanya
usaha peningkatan dalam pemenuhan hak atas
kesehatan masyarakat.
- Sumberdaya sudah cukup baik namun, dalam hal
ini sumberdaya manusia yang masih perlu untuk
ditingkatkan lagi.
- Perlu adanya sosialisasi yang lebih baik lagi,
misalnya dengan melakukan penyuluhan dan
pemasangan spanduk sehingga informasi tentang
pemenuhan hak atas jaminan kesehatan.
- Lingkungan ekonomi, sosial dan politik,
keterlibatan unsur-unsur politik memang perlu
ditiadakan karena program ini adalah program
jaminan kesehatan gratis yang merupakan
kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk
memberikan pemenuhan hak atas kesehatan bagi
masyarakat.
- Masyarakat cendrung menganggap dirinya
miskin untuk itu perlu penetapan kriteria yang
jelas mengenai masyarakat ini.
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SARAN
1. Diharapkan kepada seluruh elemen masyarakat
untuk mendukung
pemenuhan hak atas
kesehatan masyarakat untuk mengambil peran
dan berpartisipasi dalam mendukung kebijakan
pemerintah dalam program jaminan kesehatan
gratis demi tercapainya pemerataan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat.
2. Seharusnya dibuat informasi untuk masyarakat
miskin yang terpadu dan integral terhadap proses
pemenuhan hak atas kesehatan yang dibuat oleh
Dinas Kesehatan.
3. Perlu adanya penanganan yang terpadu antara
sektor yang menentukan kepesertaan, pemberi
pelayanan kesehatan, penyedia kesehatan dan
pengawas penyelenggaraan jaminan kesehatan.
4. Pemerintah harus segera memiliki base line
data yang akurat dan selalu diupdate setiap
bulan dan setiap tahun sebagai acuan dalam
penyelenggaraan BPJS 2014 sehinga masyarakat
yang benar-benar miskinlah yang mendapatkan
bantuan subsidi premi BPJS sedangkan
yang mampu harus membayar sendiri sesuai
kemampuannya, dan segera dibuat peraturan
pelaksanaannya.
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Abstract
One group of Indonesian society is still relatively underdeveloped Remote Indigenous Communities (KAT), one of
which is Tribal Children In. The condition is as a result of their limited access in many areas, including the lack of
participation in the implementation of public affairs, the right to elect and be elected and the right to have access to
public services as stipulated in Article 25 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). This
study aims to (i) determine protection of the right to participate in government and the right to have access to public
services for SAD, (ii) determine the local government policy in the protection of the right to participate in government
and the right to have access to public services for SAD, and (iii) determine the policy implementation of the protection
of participating in government and the right to have access to public services for SAD. This is a descriptive study using a
qualitative approach, where the data was obtained through in-depth interviews with multiple informants (the public and
the authorities), the study of literature and documents studies. This study chose a case study in data analysis methods.
The purpose of the case study is to provide a detailed overview of the background, and character traits that are typical
of the case, or the status of individuals who later from typical properties were going to be used as a general thing. While
the benefits expected from the implementation of this study is the availability of policy recommendations that can be used
by related agencies in an effort to provide protection against the SAD for the right to participate in government and the
right to have access to public services.
Keywords : Government Affairs , Public Service , Spare the Child Within
Abstrak
Salah satu kelompok masyarakat Indonesia yang masih tergolong terbelakang adalah Komunitas Adat Terpencil (KAT),
yang salah satunya adalah Suku Anak Dalam (SAD). Kondisi tersebut sebagai akibat dari keterbatasan akses mereka di
berbagai bidang, diantaranya adalah belum adanya partisipasi dalam pelaksanaan urusan publik, hak untuk memilih dan
dipilih dan hak untuk memiliki akses ke pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Kovenan Internasional
Hak-hak Sipil dan Politik ICCPR). Penelitian ini bertujuan untuk (i) mengetahui perlindungan hak berpartisipasi
dalam urusan pemerintahan dan hak untuk memiliki akses ke pelayanan publik bagi SAD, (ii) mengetahui kebijakan
pemerintah daerah dalam perlindungan hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan hak untuk memiliki akses
ke pelayanan publik bagi SAD, dan (iii) mengetahui implementasi kebijakan perlindungan hak berpartisipasi dalam
urusan pemerintahan dan hak untuk memiliki akses ke pelayanan publik bagi SAD. Penelitian ini bersifat deskriptif
dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa
informan (masyarakat dan pejabat yang berwenang), studi literatur dan studi dokumen. Penelitian ini memilih studi
kasus dalam metode analisa datanya. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang
latar belakang, sifat-sifat serta karakter yang khas dari kasus, atau status dari individu yang kemudian dari sifat-sifat khas
tadi akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini
adalah tersedianya rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh instansi-instansi terkait dalam upaya memberikan
perlindungan terhadap SAD atas hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan hak untuk memiliki akses ke
pelayanan publik.
Kata Kunci: Urusan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Suku Anak Dalam

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah salah
satu kelompok masyarakat yang dihadapkan pada
berbagai permasalahan sosial dan tersebar di lokasi
relatif sulit dijangkau, dan pada umumnya jauh
tertinggal secara ekonomis maupun sosial budaya.
Sama halnya dengan Suku Anak Dalam (SAD) atau
Orang Rimba yang berada di Provinsi Jambi.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan
Litbang Daerah Provinsi Jambi, jumlah SAD sekitar
4.631 Kepala Keluarga yang tersebar di delapan
kabupaten. Warga SAD tidak berdaya dalam
menghadapi perkembangan pembangunan, kecuali
menerima perubahan tersebut sambil merasakan
dampak negatifnya antara lain sebagai berikut:
menurunnya kualitas hidup SAD (miskin), hilangnya
eksistensi tanah adat (semacam hak ulayat) karena
hutan dan tanah dikuasai oleh pengusaha Hak
Pengelolaan Hutan (HPH) melalui Hak Guna Usaha
(HGU), serta hilangnya sumber mata pencaharian
tradisionalnya.
Negara harus mengambil langkah-langkah
yang efektif untuk memastikan bahwa semua orang
yang berhak memilih dapat menggunakan hak
itu. Menurut Sugiyanto dan Mochamad Syawie
terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh
KAT yang disebabkan oleh dua hal mendasar yang
bersumber pada keterlibatan sumber daya manusia
dan keterbatasan program pemberdayaan KAT
yaitu: (1) pendidikan; (2) transportasi; (3) tenaga
pengajar; (4) tenaga medis; (5) fasilitas pemerintah;
dan (6) koordinasi dari berbagai instansi sektoral
yang masih kurang.1 Permasalahan-permasalahan
ini menunjukkan masih kurangnya akses KAT
1
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Sugiyanto dan Mochamad Syawie, “Mewujudkan
Komunitas Adat Terpencil Sejajar dengan Masyarakat
pada Umumnya”, Jurnal Informasi, Vol. 12, No. 22,
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terhadap pelayanan publik.
Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah
diuraikan di atas maka permasalahan dibatasi pada:
Bagaimana perlindungan hak berpartisipasi dalam
urusan pemerintahan dan hak untuk memiliki
akses ke pelayanan publik bagi SAD? bagaimana
kebijakan pemerintah daerah dalam perlindungan hak
berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan hak
untuk memiliki akses ke pelayanan publik bagi SAD?
Serta bagaimana implementasi kebijakan perlindungan
hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan hak
untuk memiliki akses ke pelayanan publik bagi SAD?
Tujuan Penelitian
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk
mengetahui perlindungan hak berpartisipasi dalam
urusan pemerintahan dan hak untuk memiliki akses
ke pelayanan publik bagi SAD; untuk mengetahui
kebijakan pemerintah daerah dalam perlindungan hak
berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan hak
untuk memiliki akses ke pelayanan publik bagi SAD;
serta mengetahui implementasi kebijakan perlindungan
hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan hak
untuk memiliki akses ke pelayanan publik bagi SAD
khususnya di Provinsi Jambi.
Metode Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif, yang berupaya
menggambarkan perlindungan hak berpartisipasi dalam
urusan pemerintahan dan hak untuk memiliki akses ke
pelayanan publik bagi SAD serta mencoba menjelaskan
berbagai faktor (pendukung dan penghambat) dalam
hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan hak
untuk memiliki akses ke pelayanan publik bagi SAD.
Selain itu, penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk

menemukan langkah-langkah yang perlu dilakukan
oleh pemerintah daerah dalam perlindungan hak
berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan hak
untuk memiliki akses ke pelayanan publik bagi SAD
Teknik Pengumpulan Data. Teknik pengumpulan
data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan
cara sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara merupakan metode pengumpulan
data dengan mengadakan tanya jawab secara
langsung pada pihak-pihak yang relevan terkait
dengan penelitian untuk menghimpun informasi
dan data aktual. Informan dipilih secara sengaja,

Butet Manurung mengemukakan bahwa
ada sebutan lain bagi komunitas SAD adalah
“kubu”. Kata ini sebenarnya berarti kotor,
primitif, atau kafir. Meskipun demikian, istilah
“kubu” oleh orang luar justru dipakai untuk
menunjukkan identitas SAD yang “primitif”.
Di kemudian hari, penyebutan ini ternyata
mempengaruhi cara pandang dan perilaku
SAD bila berhadapan dengan orang luar.3
Sejarah SAD masih penuh misteri, bahkan
hingga kini tak ada yang bisa memastikan asal
usul SAD. Hanya beberapa teori dan cerita
dari mulut ke mulut yang bisa menguak sedikit

yaitu aparat penegak hukum yang melaksanakan
fungsinya dalam penanganan orang yang
berkonflik dengan hukum dan orang yang
berkonflik dengan hukum.
b. Studi literatur
c. Studi dokumen

sejarah mengenai SAD. Tengganai Ngembar
(80 tahun)4, pemangku adat sekaligus warga
tertua SAD yang tinggal di Taman Nasional
Bukit Dua Belas (TNBD) Jambi menjelaskan
dua versi cerita mengenai sejarah SAD.
Pertama, leluhur masyarakat SAD adalah orang
Maalau Sesat, yang meninggalkan keluarga dan
lari ke hutan rimba di sekitar Air Hitam, TNBD
yang kemudian dinamakan Moyang Segayo.
Kedua, SAD adalah masyarakat Pagaruyung,
Sumatera Barat yang bermigrasi mencari
sumber-sumber penghidupan yang lebih baik
dan menetap di hutan. Diperkirakan karena
kondisi keamanan tidak kondusif atau pasokan
pangan tidak memadai di Pagaruyung.
Versi kedua ini lebih banyak dikuatkan dari
segi bahasa, karena terdapat sejumlah kesamaan
antara Bahasa Rimba dan Minang. SAD juga
menganut sistem matrilineal, sama dengan
budaya Minang dan yang lebih mengejutkan,
SAD mengenal “Pucuk Undang Nang Delapan”,
terdiri atas hukum empat ke atas dan empat ke

HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Data Lapangan
1. Sejarah dan Kehidupan Sosial Suku Anak Dalam
di Provinsi Jambi
a. Sejarah
Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi
bermukim di sekitar pegunungan Jambi dan
menyebut diri Anak Dalam yang dibedakan
dengan masyarakat luar (orang terang).
Sebutan lain yang disenangi Suku Anak
Dalam (SAD) ialah “sanak”, yaitu cara
memanggil seseorang yang belum kenal dan
jarang bertemu. Bila sudah sering bertemu
maka panggilan akrabnya ialah “nco” yang
berarti kawan.2
2 Soetomo, Muntholib, Orang Rimbo: Kajian StrukturalFungsional Masyarakat Terasing Di Makekal Provinsi
Jambi, (Bandung: Universitas Padjajaran, 1995), hlm 58.

3 Manurung, Butet, Sakola Rimba, (Yogyakarta: Insist Press,
2007), hlm 41.
4 Tambunan, Irma, Mereka Tidak Ingin disebut “Kubu”, http://
harisn73.wordpress.com/budaya-merangin/
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bawah, yang juga dikenal di ranah Minang.
b. Kehidupan Sosial Suku Anak Dalam
SAD termasuk golongan ras mongoloid
yang bermigrasi pertama dari manusia protomelayu. Perawakannya rata-rata sedang,
kulit sawo matang, rambut agak keriting,
telapak kaki tebal, laki-laki dan perempuan
yang dewasa banyak makan sirih. Ciri fisik
lain yang menonjol adalah penampilan gigi
yang tidak terawat dan berwarna kecoklatan.
Hal ini terkait dengan kebiasaan masyarakat
SAD yang dari kecil nyaris tidak berhenti
merokok, serta rambut yang terlihat kusut
karena jarang disisir.
2. Kebijakan Perlindungan terhadap Suku Anak
Dalam.					
Kebijakan dalam perlindungan terhadap
SAD dapat dilihat secara umum dan khusus.
Secara umum yaitu kebijakan pemerintah yang
mendukung pola hidup SAD dari yang melangun
ke menetap. Dari kebijakan yang diambil oleh
pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten,
kelihatannya arah kebijakan yang diambil
adalah pada pilihan merelokasi masyarakat SAD
menjadi masyarakat yang berhimpun dalam
suatu kelompok (menetap).
Perlindungan hak berpartisipasi dalam
urusan pemerintahan dan hak untuk memiliki
akses ke pelayanan publik bagi SAD, pemerintah
Provinsi Jambi telah mengupayakan beberapa
langkah antara lain sebagai berikut:
a. Perlindungan Hak Berpartisipasi Dalam
Urusan Pemerintahan
Berkaitan
dengan
pola
hidup
masyarakat SAD yang kian berkembang,
pemerintah daerah dalam hal ini Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah
membagi SAD ke dalam tiga kategori yaitu
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menetap, menetap sementara dan melangun.5
Ciri-ciri dari masing-masing kategori adalah
sebagai berikut:
1) SAD Menetap.
SAD kategori ini disebut SAD Menetap Nian,
yaitu telah membaur dengan masyarakat
umum (orang terang) dan telah bermukim di
satu desa. Kalompok kategori ini relatif tidak
terkendala dalam memperoleh identitas diri
dan juga sudah dapat berpartisipasi dalam
urusan pemerintahan termasuk Pemilu.
Kelompok ini memiliki ciri-ciri sebagai
berikut:
Tabel: 1
Ciri-ciri SAD dengan Kategori Menetap
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kategori

Ciri-Cirinya

Melangun

Tidak melangun

Ladang / Huma
Pimpinan
Tradisional
Besale

Memiliki Kebun Karet, Sawit,
Sebagian struktur sudah hilang

Tempat Tinggal
Rumah /
sudung
Kelompok

Tidak dikeramatkan, dipertahankan,
dapat ditonton orang lain
Menetap didalam pemukiman, Desa/
Dusun
Beraneka ragam

8.

Mata
pencaharian

Kelompok yang besar, membaur
dengan etnis lain
Ladang, kebun karet, dan Kerja
upah/kuli motong/nyadap karet

9.

Interaksi Sosial

Terbuka

Kekayaan

Rumah, kebun Kendaraan

Kepercayaan

Islam

7.

10
11.

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga
Transmigrasi Prov. Jambi.6

Kerja

dan

2) SAD Menetap Sementara.
SAD kategori ini disebut SAD “Betalang”,
yaitu telah menetap dalam suatu kawasan
tertentu. Meskipun kelompok masyarakat
SAD ini telah hidup dalam suatu desa, namun
masih memiliki keinginan untuk melangun
5

Profil KAT Program Pemberdayaan KAT di Provinsi
Jambi, hal. 24.
6. Ibid., hal. 27.

dan kuat sikap menutup diri (isolasi).
Hal ini menjadi kendala dalam upaya
pembauran dengan kelompok luar, namun
relatif mudah bagi pemerintah desa untuk
melakukan pendataan kependudukan
termasuk dalam pemberian identitas diri.
Adapun ciri-cirinya:
Tabel: 2
Ciri-ciri SAD dengan Kategori Menetap Sementara
NO.
1.

KATEGORI
Melangun

2.

Pimpinan
tradisional

3.

Besale

4.

Ladang/huma

5.

Tempat
Tinggal

6.

Rumah /
Sudung

7.

Kelompok

8.
9.

Mata
Pencaharian
Interaksi
Sosial

10.

Kekayaan

11.

Kepercayaan

CIRI-CIRINYA
Selama 2 – 4 tahun, peserta
melangun seluruh anggota
keluarga dan famili, jangkauan
melangun 75 km.
Tumenggung, Depati, mangku,
Menti, dan debalang Batin
Dipandang sebagai upacara
keramat, dipertahankan, tidak mau
ditonton orang luar.
Tidak berladang, tidak memiliki
budaya kerja mengolah tanah,
Pantang / tidak
hidupberdusun,tidak punya rumah
tetap
Sangat sederhana, sebagai tempat
berteduh
Kelompok kecil, bersendikan
geneologis
Berburu, meramu, mengumpul
Terbatas dan tertutup, melalui
jenang dan atau induk semang
Kain sarung, tombak, dan golok
Animisme, dinamisme,
polytheisme

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Prov. Jambi.7

3) SAD Melangun.
SAD Melangun adalah kelompok SAD
yang hidupnya masih nomaden. Kelompok
ini masih sulit untuk ditemui karena terus
berpindah-pindah sehingga pemerintah
setempat mengalami kesulitan dalam
melakukan pendataan kependudukan.
Alasan untuk berpindah-pindah kelompok
7. Ibid., hal. 26.

ini adalah karena adanya anggota keluarga
yang meninggal dunia di tempat tersebut atau
pembukaan lahan baru untuk para transmigran
di wilayah kelompok ini. Ciri-ciri kelompok
melangun:
Tabel: 3
Ciri-ciri SAD dengan Kategori Melangun
No.
1.

2.

Kategori
Melangun

Ciri-Cirinya
Selama 2 – 4 tahun, peserta
melangun seluruh anggota
keluarga dan famili, jangkauan
melangun 75 km.
Tumenggung, Depati, mangku,
Menti, dan debalang Batin
Dipandang sebagai upacara
keramat, dipertahankan, tidak
mau ditonton orang luar.

3.

Pimpinan
tradisional
Besale

4.

Ladang/huma

Tidak berladang, tidak memiliki
budaya kerja mengolah tanah,

5.

Tempat Tinggal

Pantang / tidak
hidupberdusun,tidak punya
rumah tetap

6.

Rumah / Sudung

Sangat sederhana, sebagai
tempat berteduh

7.

Kelompok

Kelompok kecil, bersendikan
geneologis

8.

Mata Pencaharian

9.

Interaksi Sosial

10.

Kekayaan

11.

Kepercayaan

Berburu, meramu, mengumpul
Terbatas dan tertutup, melalui
jenang dan atau induk semang
Kain sarung, tombak, dan golok
Animisme, dinamisme,
polytheisme

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.
Jambi.8

Pada umumnya, masyarakat SAD kategori
menetap sementara dan melangun tidak memiliki
identitas diri. Kesadaran warga SAD dalam kepemilikan
identitas KTP bukanlah untuk sebagai identitas diri
melainkan sekedar pemenuhan administratif dalam
hal-hal tertentu, misalnya kredit kendaraan bermotor.
(keterangan: temuan di lapangan bahwa meskipun
beberapa SAD tidak memiliki tempat tinggal
8. Ibid., hal. 24.
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(nomaden), tetapi memiliki kendaraan bermotor).
Dalam memenuhi hak untuk berpartisipasi dalam
urusan pemerintahan (yaitu pelaksanaan pemilu/
pemilukada) dan akses ke pelayanan publik,
pemerintah daerah menerapkan pengecualian terkait
dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Meskipun warga SAD tidak memiliki KTP,
sebenarnya kelompok ini mempunyai atensi yang
baik pada pelaksanaan pemilu/pemilukada. Perlu
diketahui bahwa pada tahun 1999, KPU pernah
menetapkan salah satu SAD sebagai utusan golongan
di MPR pusat, yaitu Datuk Maliki. Komisoner
KPU Muara Jambi dan Batanghari menjelaskan
bahwa antusiasme SAD untuk mengikuti pemilu
sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa
faktor, antara lain:9 adanya sosialisasi dari KPU
kabupaten, adanya sosialisasi dari partai politik,
serta adanya janji-janji dari calon kepala desa yang
datang ke masyarakat SAD.
Keikutsertaan masyarakat SAD kategori
menetap sementara dan melangun yang memiliki
identitas dipastikan dapat terdaftar sebagai calon
pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam
pemilu/pilkada. Sementara itu bagi masyarakat
SAD yang tidak memiliki identitas diri, pihak KPU
mengupayakan tetap memasukkan dalam DPT
sepanjang memenuhi syarat:
a) Memiliki surat keterangan dari kepala desa
terdekat.
b) Ada rekomendasi Temenggung (kepala suku)
yang menyatakan bahwa umur orang tersebut
sudah memenuhi syarat sebagai pemilih (hal
ini dikarenakan tidak ada keterangan kelahiran/
akta kelahiran atau KTP). Surat keterangan
Temenggung ini menjadi pedoman bagi KPU
untuk memasukkan SAD dalam DPT sejak
9
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Komisioner KPU Muara Jambi dan Batanghari, tanggal
13 Juni 2013.
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Tahun 2004.
Bagi masyarakat SAD kategori melangun dan
menetap sementara, dalam pelaksanaan pemungutan
suara, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU)
berinisiatif membuat TPS yang berdekatan dengan
wilayah dimana komunitas ini berada. Contohnya
pada TPS II Batu Sawar Batanghari yang disediakan
bagi 274 orang SAD yang memiliki hak pilih pada
pemilukada Kabupaten Batanghari Tahun 2010.
Menurut Sekretaris Desa Nyogan terdapat 4 (empat)
TPS di Kabupaten Batanghari.10
b. Perlindungan Hak untuk Memiliki Akses Pelayanan
Publik
Akses pelayanan publik bagi SAD tidak terlepas dari
upaya pemerintah dalam merelokasi SAD menjadi
penduduk yang bermukim di wilayah tertentu (desa).
Hal yang menjadi tantangan terberat dari upaya
relokasi masyarakat SAD adalah masih kuatnya
perilaku melangun. Akses pelayanan publik bagi
SAD belum menjadi prioritas pemerintah pusat dan
daerah. Meskipun demikian, sudah ada beberapa
program yang bersifat insidentil telah dilaksanakan,
misalnya:
a.) Akses terhadap Pelayanan Kesehatan.
Akses terhadap kesehatan sangat bergantung
kepada kebijakan Puskesmas setempat. Menurut
dinas kesehatan provinsi maupun kabupaten
telah dilaksanakan beberapa program khusus
oleh Puskesmas, misalnya pada tahun 2007
di pedalaman Kabupaten Batanghari (seputar
hutan Desa Bungko) dan pedalaman Kabupaten
Muara Jambi (seputar hutan Desa Nyogan) ada
program:11
- Pembagian 100 paket kebersihan badan (higeon
person), yang isinya: satu lembar handuk, satu
10. Wawancara dengan Muslaidin, Sekdes Nyogan, tanggal 14
Juni 2013.
11 Wawancara dengan dr. Ilham, Dinas Kesehatan Kabupaten
Muara Jambi, tanggal 15 Juni 2013.

buah sabun mandi, 1 buah pasta gigi, 1 buah
sikat gigi, 1 buah alat pemotong kuku.
- Penyuluhan tata cara memelihara kebersihan
diri (cara gosok gigi, cara mandi, cara
memotong kuku).
Berkaitan dengan akses pelayanan kesehatan
pada umumnya, Puskesmas yang daerahnya
terdapat SAD tidak memberikan pelayanan khusus
kepada SAD. Pelayanan Puskesmas terhadap SAD
disamakan dengan masyarakat setempat. Misalnya
pelayanan Posyandu, yang umumnya bangunan
Posyandu diletakan pada suatu tempat tertentu yang
permanen, sehingga masyarakat SAD yang berada
jauh dari tempat itu tidak secara otomatis dapat
mengakses layanan tersebut. Begitu juga dengan
Puskesmas keliling, kunjungan yang dilakukan
secara bergilir ke daerah tertentu, tidak selalu dapat
mengakses lokasi SAD yang berada di daerah yang
relatif jauh. Temuan di lapangan menunjukan lokasi
dimana didirikan Posyandu di daerah tempat SAD
bermukim, antusias masyarakat untuk mendapat
pelayanan kesehatan tinggi, termasuk layanan
imunisasi, dan keluarga berencana yang menurut
dinas kesehatan diberikan secara gratis.
Bagi dinas kesehatan ada kendala dalam
menempatkan tenaga kesehatan seperti bidan desa
di lokasi dekat SAD. Kendala tersebut antara lain:
- Tenaga medis dan tenaga bidan desa yang
umumnya adalah perempuan menjadi
pertimbangan dari dinas kesehatan untuk
menempatkan di lokasi SAD yang jauh dari
desa.
- Sebagian besar petugas enggan untuk
ditempatkan di lokasi dekat pemukiman SAD.
c. Akses Terhadap Pelayanan Pendidikan
Akses pelayanan pendidikan umumnya
terkendala pada masalah geografis, dimana letak
sekolah jauh dari kediaman penduduk SAD.

Temuan di lapangan menggambarkan bahwa anak
SAD jarang berbaur dengan anak luar suku, oleh
karena itu dibuat SD mini yang jumlah kelasnya
yang terbatas.
Analisis
Hak Warga SAD Berpartisipasi dalam Urusan
Pemerintahan
Dalam mencermati perlindungan hak SAD dalam
urusan pemerintahan, pertama-tama penelitian ini
meletakkan upaya penanganan kesejahteraan SAD
oleh Dinas Sosial Provinsi Jambi melalui pendekatan
kategorisasi SAD ke dalam 3 (tiga) kelompok besar
sebagai dasar analisis dari perspektif subjek. Adapun
karakteristik setiap kelompok tersebut memiliki
korelasi terhadap upaya pemerintah dalam memenuhi
hak dalam urusan pemerintahan.
a. Partisipasi SAD dalam Ruang Publik
Dalam perspektif HAM, terdapat tiga faktor yang
menjadi pendukung tugas negara dalam rangka
melindungi hak dalam urusan pemerintahan,
meliputi:
i. Informasi tentang urusan publik.
Data kualitatif di lapangan menunjukkan
bahwa informasi tentang urusan publik belum
tersampaikan sepenuhnya kepada seluruh
masyarakat SAD. Asumsi tersebut berangkat
dari fakta bahwa penggunaan KTP oleh warga
SAD menetap yang semata-mata untuk syarat
administratif pembelian kendaraan bermotor.
Padahal dalam perspektif HAM, identitas tersebut
mempunyai implikasi lebih luas ketimbang
kepentingan praktis yang dibayangkan oleh
kebanyakan masyarakat SAD.
ii. Mekanisme pelibatan SAD dalam perumusan
kebijakan.
Pada prinsipnya warga SAD memiliki atensi yang
tinggi untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan
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pemungutan suara pemilu kepala daerah.
Adanya janji-janji para kontestan pemilu
dalam kampanye di hadapan warga SAD
menjadikan warga memiliki ekspektasi yang
tinggi terhadap para calon wakil rakyat. Namun
demikian apabila dilihat dari struktur normatif
yang ada di tingkat provinsi, tercermin bahwa
masih rendahnya keberpihakan secara politis
terkait pemenuhan hak asasi warga SAD.
Walaupun hak warga SAD untuk berkumpul
dan menyampaikan pendapat diakomodir
oleh pemerintah dalam berbagai kesempatan
debat publik, namun sampai saat ini
mekanisme partisipasi publik tersebut belum
dapat menghasilkan kerangka normatif yang
memayungi perlindungan hak asasi warga
SAD, khususnya yang melangun dan menetap
sementara.
iii. Infrastruktur yang menjamin perlindungan
hak.
Langkah penyelenggara pemilu untuk membuat
TPS di sekitar wilayah pemukiman SAD,
serta kebijakan pengecualian bagi warga SAD
untuk memilih dalam pemilu kepala daerah
dapat dilihat sebagai langkah positif dalam
menerapkan perlakuan khusus (preferential
treatment). Idealnya perlakuan khusus tersebut
disusun berdasarkan perencanaan kebijakan
yang lebih komprehensif dalam rangka
menjamin hak warga SAD untuk berpartisipasi
dalam urusan publik.
Pada tingkat operasional demokrasi prosedural,
terdapat indikasi pemanfaatan sejumlah suara
warga SAD untuk menguntungkan pihak
tertentu dalam pemungutan suara pemilu.
Indikasi tersebut mencerminkan posisi warga
SAD sebagai komoditas politik yang rentan
terhadap
penyalahgunaan
kepentingan.

34

Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 5 No. 1, Juli 2014

b.

Kondisi ketiadaan data yang pasti dan akurat
terkait jumlah warga SAD yang tidak menetap
menjadikannya sebagai pintu masuk pelanggaran
hak warga SAD untuk secara bebas memilih kepala
daerah, yang berimplikasi pula pada pelanggaran
hak warga SAD dalam urusan pemerintahan.
Langkah Efektif Negara
Berangkat dari kebutuhan khusus dari warga
masyarakat SAD sebagai KAT, maka negara
wajib mengambil perlakuan khusus dalam
memenuhi hak SAD untuk berpartisipasi dalam
pemerintahan. Berdasarkan penjabaran dari tiga
faktor pendukung di atas, maka negara memiliki
kewajiban dalam mengambil tindakan positif
terkait tiga hal, yakni: pertama, penyampaian
informasi yang lengkap dan akurat tentang urusan
publik; kedua, pengarus-utamaan perlindungan
terhadap hak asasi warga SAD dalam setiap
dimensi pemerintahan; dan ketiga, penyusunan
mekanisme perlakuan khusus (preferential
treatment) terhadap perlindungan hak warga SAD
untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam
urusan pemerintahan.
Secara normatif, langkah efektif negara tersebut
sejalan dengan kewajiban negara yang tertera
dalam Pasal 2 Ayat (2) ICCPR yang mengatur
bahwa: Apabila belum diatur dalam ketentuan
perundang-undangan atau kebijakan lainnya yang
ada, setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini
berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang
diperlukan, sesuai dengan proses konstitusinya
dan dengan ketentuan-ketentuan dalam Kovenan
ini, untuk menetapkan ketentuan perundangundangan atau kebijakan lain yang diperlukan
untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam
Kovenan ini.
Patut digarisbawahi bahwa perlakuan khusus
yang diperlukan untuk pemenuhan hak warga

SAD harus sejalan dengan nilai-nilai HAM,
sehingga kebijakan yang diambil negara
tidak justru kemudian mencederai hak warga
SAD. Sekurang-kurangnya, perlakuan khusus
pemerintah terhadap hak warga SAD untuk
berpartisipasi dalam pemerintah berorientasi
pada keluaran (output) yang tercermin dalam
indikator berikut:
a. Terbentuknya organisasi-organisasi politik
maupun organisasi masyarakat sebagai
bagian dari kegiatan sosial, sekaligus
sebagai media aspirasi warga SAD dalam
penentuan kebijakan.
b. Lahirnya LSM yang memperhatikan
persoalan hak SAD sebagai kontrol sosial
maupun sebagai input terhadap kebijakan
negara.
c. Pelaksanaan Pemilu yang memberi
kesempatan pada warga SAD untuk
memilih atau dipilih, seperti: berkampanye,
ikut serta dalam partai politik, pemilih aktif,
dan menjadi anggota dewan perwakilan
rakyat.
Hak Warga SAD untuk Memiliki Akses ke
Pelayanan Publik
Akses ke pelayanan publik bagi warga
SAD memerlukan langkah positif (positive action)
dari pemerintah, dalam artian tindakan aktif yang
diambil pemerintah menjadi faktor penentu dalam
memenuhi hak warga SAD atas pelayanan publik.
Berangkat dari logika tersebut, hak atas akses
warga SAD ke pelayanan publik perlu dianalisis
dari aspek struktur, proses, dan hasil dari langkah
positif yang telah diambil oleh pemerintah. Secara
lebih spesifik, sejalan dengan politik desentralisasi
Indonesia, maka pemerintah daerah memegang
porsi yang lebih besar daripada pemerintah pusat
dalam menangani persoalan hak warga SAD ini.
a. Indikator Akses ke Pelayanan Pendidikan dan
Kesehatan

Pertama-tama terkait dengan akses warga
SAD ke pelayanan pendidikan dan kesehatan, titik
awal analisis dapat dimulai dari tabel berikut:
Struktur

Proses
Hasil

Aksesibilitas
Keputusan Gubernur
Jambi Nomor 102/
kep-gub/dinas
sosnakertrans /2010
tentang Penetapan
Kelompok Kerja
(Pokja) Komunitas
Adat Terpencil
Provinsi Jambi
Periode 2010-2012.
-

1.
2.
3.
4.
5.

Persoalan
Kendala
fisik
Kendala
ekonomi
Kendala
administratif
Kendala
jender
Kendala
sosiokultural

Dari tabel indikator tersebut, dapat
disimpulkan bahwa kebijakan yang diambil oleh
pemerintah daerah masih bersifat parsial dan
belum dapat memenuhi hak atas akses warga SAD
ke pelayanan pendidikan dan kesehatan secara
efektif. Belum dibentuknya payung hukum yang
secara spesifik tentang perlakuan khusus terhadap
hak warga SAD atas akses ke pelayanan publik
menyebabkan kegamangan aparat pemerintah dalam
mengambil langkah yang efektif guna pemenuhan
hak tersebut. Kegamangan tersebut tercermin dari
ketiadaan turunan kebijakan yang lebih praktis di
tingkat SKPD, serta ketiadaan anggaran khusus bagi
pemenuhan hak warga SAD.
Absennya kebijakan praktis sebagai proses
dalam indikator akses ke pelayanan publik di atas
berimplikasi pada tidak tercapainya hasil yang jelas
tentang penggunaan akses ke pelayanan publik oleh
warga SAD.
b. Kendala Multidimensional
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Kelima kendala yang tertera dalam tabel
dapat menjadi awal pijakan bagi pemerintah,
baik tingkat pusat maupun daerah, dalam
menangani persoalan tentang akses warga SAD
ke pelayanan publik. Sasaran kebijakan yang
patut disusun oleh pemerintah seyogyanya
mengacu pada enam persoalan tersebut, sehingga
dapat menyelesaikan permasalahan secara lebih
komprehensif.
Adapun dari data kualitatif yang
diperoleh dalam penelitian ini, dapat disimpulkan
beberapa poin yang menjadi faktor penghambat
pemenuhan hak warga SAD atas akses ke
pelayanan publik:
Hak atas Akses ke Pelayanan Publik
Faktor Penghambat
Faktor Penghambat
Internal SAD
Eksternal SAD
a) Pola hidup
a) Pandangan
melangun.
umum
Bagi mereka yang
masyarakat
berusia dewasa,
terhadap SAD.
merupakan pola
Keinginan
hidup yang
masyarakat
dikenalnya sejak
(khususnya
lahir. Pola menetap
masyarakat asli)
baru diperkenalkan
untuk hidup
kepada mereka dalam
berbaur dengan
kurun waktu 15 - 20
SAD masih
tahun, yang oleh
sangat lemah
karenanya bagi
mengingat adanya
kepercayaan
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generasi tua
atau dewasa hal
ini menjadikan
keharusan untuk
mengubah pola
kebiasaan yang
merupakan hal
yang sulit. Hal ini
akan berbeda bagi
mereka yang sudah
dibesarkan dalam
pola menetap.
b) Skill
atau
kemampuan yang
menjadi bekal untuk
hidup
menetap
tak mereka miliki
misalnya
bertani
atau berladang.
Budaya
hidup
melangun
yang
mengandalkan hasil
hutan
menjadikan
kemampuan
untuk
memungut
dan
berburu merupakan
skill utama mereka
dan hal ini tidak
terpakai
ketika
mereka diperkenalkan
dengan
kehidupan
menetap.
c) Keinginan
untuk
hidup
berbaur
dengan masyarakat
(orang terang) masih
menjadi hal yang
tidak
diinginkan
oleh SAD yang
menganggap dirinya
orang kelam.

- kepercayaan
misalnya
berkaitan dengan
tindak tanduk
tertentu yang
ditakutkan akan
menyeret mereka
untuk menjadi
bagian dari
SAD dan hal
ini merupakan
hal yang sangat
tidak diinginkan.
Disamping
itu terdapat
pandangan bahwa
strata sosial
dalam masyarakat
memandang
SAD merupakan
masyarakat dalam
strata yang rendah
dibandingkan
dengan
masyarakat pada
umumnya.
b) Peran
pemerintah yang
terbatas.
Pola pendekatan
yang selama ini
dilakukan adalah
pendekatan yang
berbasis pada
kebijakan dan
bukan kebutuhan.
Banyak
dikeluhkan
oleh SAD yang
menyatakan
bahwa yang
disediakan
kepada mereka
adalah perumahan
tanpa diberikan
sumber
penghidupan
ketika mereka
memilih menetap.

Membandingkan
dengan para
transmigran yang
diberikan lahan
sejumlah 2 hektar
sebagai sumber
penghidupan, yang
diberikan kepada
SAD hanyalah lahan
rumah atau pekarangan
yang luasnya tidak
lebih antara 250-500
m2. Hal ini yang
cenderung mendorong
mereka untuk kembali
melangun.
c) Pengadaan petugas
yang menjadi
pengelola SAD.
Tidak banyak orang
yang kemudian
berkenan untuk
mengemban tugas ini
dikarenakan jarak dan
wilayah tugas serta
karakteristik SAD yang
khusus. Dalam hal ini
kualifikasi SDM yang
bukan hanya skill tetapi
juga empati (ciri ini
umumnya dimiliki oleh
anggota LSM yang
berhasil mengelola
SAD) menjadikan
pengadaan petugas
menjadi kendala
tersendiri.
Pembatasan Kebebasan Bergerak Warga SAD
dalam Perspektif Hak Sipil dan Politik
Berdasarkan data dan analisis di atas, salah
satu faktor utama yang menghambat pelaksanaan
tugas negara dalam melindungi hak asasi warga
SAD ialah kondisi sosial-budaya warga SAD yang
sering berpindah-pindah tempat atau melangun.

Kebiasaan ini perlu dipikirkan ulang agar masyarakat
SAD melalui program relokasi dapat hidup dalam
komunitas seperti desa.
Kebijakan memukimkan secara permanen
seluruh warga SAD merupakan langkah awal yang
perlu segera dilakukan oleh pemerintah. Dari perspektif
hak sipil dan politik, pembatasan terhadap kebebasan
warga SAD untuk bergerak tersebut berangkat dari
justifikasi legal bahwa kebijakan tersebut sesuai
dengan ketentuan-ketentuan, tujuan, dan objektif
dari aturan-aturan HAM. Apabila dikaitkan dengan
problematika perlindungan dan pemenuhan hak
masyarakat SAD saat ini, maka tidak dapat ditemukan
justifikasi terhadap pembatasan hak warga SAD untuk
bergerak. Namun demikian, justifikasi dapat diurai dari
interpretasi nilai diskriminasi dalam HAM. Berangkat
dari interpretasi demikian, maka dapat disimpulkan
bahwa kegagalan pemerintah untuk mengambil langkah
yang efektif, semisal membatasi ruang gerak warga
SAD. Kegagalan ini dapat dianggap sebagai tindakan
diskriminatif negara dalam melindungi dan memenuhi
hak asasi warga negara. Oleh sebab itu, status warga
SAD sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial
menghendaki adanya langkah khusus yang diambil
oleh negara.
Dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian
Sosial dengan Kementerian Kehutanan dan Badan
Pertanahan Nasional tentang Pemberdayaan Komunitas
Adat Terpencil Melalui Penataan Permukiman di
dalam dan di luar Kawasan Hutan tercantum bahwa
peningkatan kesejahteraan warga KAT didasarkan
pada prinsip-prinsip: non-diskriminatif, kepentingan
yang terbaik bagi warga KAT, hak untuk hidup dan
kelangsungan hidup, penghargaan terhadap nilai-nilai
lokal warga KAT, dan partisipatif. Prinsip-prinsip
tersebut pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai
HAM yang terdapat dalam aturan hukum nasional
dan internasional. Oleh sebab itu, pemerintah pusat
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dan daerah wajib menurunkan nota kesepahaman
tersebut ke dalam kebijakan yang lebih
implementatif, serta dapat mendukung percepatan
penataan permukiman khusus bagi warga SAD.
PENUTUP
Kesimpulan
Dari analisis yang dilakukan dimuka maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Bahwa upaya perlindungan terhadap hak
berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan
akses terhadap pelayanan publik bagi SAD
pada dasarnya masih terkendala. Kendala ini
disebabkan dua hal yaitu kondisi SAD sendiri
yang belum seluruhnya menetap melainkan
masih melangun dan masih kurangnya
kebijakan pemerintah terhadap SAD. Yang
paling mengemuka dalam temuan adalah
masih kurangnya partisipasi masyarakat SAD
dalam urusan pemerintahan, terutama bagi
SAD yang masih dalam kategori melangun
atau menetap sementara. Salah satu faktor
penyebab kurangnya partisipasi SAD dalam
urusan pemerintahan adalah tidak dimilikinya
identitas diri (KTP), sehingga SAD tidak dapat
menggunakan hak suaranya dalam pemilihan
umum kepala daerah.
2. Kebijakan
pemerintah
daerah
dalam
perlindungan hak berpartisipasi dalam urusan
pemerintahan dan hak untuk memiliki akses ke
pelayanan publik bagi SAD dalam hal ini dapat
dibagi menjadi kebijakan dilevel pemerintah
propinsi yang memiliki skala makro dan
pemerintah kapupaten hingga kelurahan serta
perangkatnya (Rt/Rw) dalam skala mikro.
Dalam hal ini yang menonjol adalah kebijakan
pada skala mikro misalnya bagi masyarakat
SAD yang tidak memiliki identitas diri, pihak
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KPU berinisiatif membuat TPS khusus, misalnya
TPS II Batu Sawar Batanghari. Selain itu juga pihak
KPU mengupayakan untuk tetap memasukkan
SAD dalam DPT sepanjang :
- anggota SAD tersebut memiliki surat
keterangan dari kepala desa terdekat dengan
tempat pemukiman; atau
- adanya rekomendasi Temenggung (kepala
suku) yang menyatakan bahwa umur orang
tersebut sudah memenuhi syarat sebagai
pemilih. Surat keterangan Temenggung
ini menjadi pedoman bagi KPU untuk
memasukkan SAD dalam DPT sejak tahun

a.

b.

2004.
Kebijakan tersebut diambil untuk menjawab
kesulitan dilapangan. Contoh kendala yang
dihadapi oleh pihak KPU adalah adanya daftar
pemilih ganda yang dilakukan karena sifat
nomaden mereka atau bahkan dimanfaatkan oleh
oknum tertentu dalam upaya penambahan suara.
Hal yang menarik dalam kebijakan penanganan
SAD lainnya adalah :
Perbedaan kebijakan yang diberikan oleh
pemerintah daerah antara kabupaten yang satu
dengan kabupaten lainnya. Temuan ini terkait
dengan akses pelayanan kesehatan terhadap
SAD, misalnya:di Kabupaten Batanghari berbeda
dengan SAD di Kabupaten Muara Jambi. Akses
terhadap kesehatan sangat bergantung kepada
kebijakan puskesmas setempat.
Masih adanya kendala terhadap Akses Layanan
Pendidikan bagi anak-anak SAD. Hal ini
dikarenakan masalah geografis dimana sekolah
jauh dari kediaman penduduk tempat SAD
bertempat tinggal. Kebijakan yang diambil oleh
pemerintah daerah adalah dibangunnya SD mini
yang umumnya dibuat dalam jumlah kelas yang
terbatas, meskipun fasilitas yang diberikan sangat

terbatas. Selain pendidikan formal, dari segi
pendidikan agama, masyarakat SAD belum
mendapatkan fasilitas yang memadai baik dari
bangunan fisik maupun dari segi tokoh agama
(imam/ustad/pendeta), sehingga masyarakat
yang ingin beribadah harus menempuh
perjalanan yang cukup jauh.
3. Faktor-faktor penghambat dalam perlindungan
berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan
hak untuk memiliki akses ke pelayanan publik
bagi suku anak dalam, adalah:
a) Pola hidup melangun yang sudah mengakar
pada masyarakat SAD;

Provinsi Jambi untuk melakukan pendataan
kependudukan dan pemberian identitas (KTP)
kepada warga Suku Anak Dalam.
c.) Perlu ditetapkan penggunaan istilah Suku
Anak Dalam sebagai istilah resmi yang lebih
manusiawi untuk mengidentifikasi komunitas
adat terpencil yang ada di Provinsi Jambi agar
tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak
bertanggung jawab.
2. Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jambi:
a.) Melakukan koordinasi antar instansi terkait
(Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

b) Tidak adanya keahlian (skill) dalam
hal bertani atau bercocok tanam hanya
mengandalkan sumber daya hutan;
Masih kurangnya keinginan untuk berbaur dalam
masyarakat luar, yang hal ini juga dikarenakan
adanya “image” yang kurang baik terhadap suku
anak dalam, yang memandang suku anak dalam
merupakan masyarakat strata yang rendah.
Kebijakan pemerintah yang membedakan antara
Suku Anak Dalam dengan para transmigran
dalam hal pemberian lahan garapan.

Transmigrasi) untuk melakukan kegiatan
terpadu dalam rangka pemukiman kembali
warga SAD.
b.) Perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur
secara tegas mengenai perlindungan hak
atas tanah warga SAD sesuai dengan
Nota Kesepahaman Kementerian Sosial,
Kementerian Kehutanan, dan Badan Pertanahan
Nasional.
3. Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi:
a.) Melakukan sosialisasi pola hidup sehat kepada
warga SAD.
b.) Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan
khusus bagi warga SAD.
4. Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jambi :
a.) Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan
bagi anak-anak warga SAD.
b.) Memberdayaan warga SAD yang sudah
berpendidikan untuk menjadi tenaga pengajar.
c.) Menyediakan beasiswa bagi anak-anak warga
SAD untuk mendapatkan pendidikan yang
lebih tinggi.
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah
Provinsi Jambi perlu melakukan pendataan warga
SAD agar tersedia data dan informasi mengenai

Rekomendasi
Berdasarkan simpulan di atas, penelitian ini
menyusun
rekomendasi
kepada
beberapa
stakeholder terkait: 			
1. Kepada Kementerian Dalam Negeri:
a.) Agar
menginstruksikan
Pemerintah
Provinsi Jambi untuk melakukan penataan
pemukiman dalam rangka percepatan
pemberdayaan warga SAD, sesuai dengan
Nota Kesepahaman Kementerian Sosial,
Kementerian Kehutanan, dan Badan
Pertanahan Nasional Tahun 2013.
b.) Agar
menginstruksikan
Pemerintah
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populasi warga SAD dan diberikan identitas
diri (KTP).
6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi:
a.) Melakukan sosialisasi bagi warga SAD
tentang pentingnya bermukim secara menetap
dalam rangka pelaksanaan pembangunan
nasional.
b.) Melakukan koordinasi dengan instansi
terkait untuk memberikan pelatihan kerja
bagi warga SAD baik di bidang pertanian,
peternakan maupun padat karya.
7. Kepada Penyelenggara Pemilu:
a.) Perlakuan khusus bagi warga SAD dalam
hal persyaratan pendaftaran pemilu agar
dipermudah guna mendorong warga SAD
untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu.
b.) Pengawas pemilu agar lebih tanggap
terhadap potensi penyalahgunaan daftar
pemilih ganda warga SAD.
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Abstract
There are only 55% of Indonesian childs who already have birth certificate until the end of December 2009 according
to Indonesian Child Protection Commission. Child birth certificate service is running slow, because most of the local
governments still make the issuance of birth certificates as a source of local revenue, and there are only 250 districts/
cities that already provide free birth certificate issuance policy for its citizens. Several factors that affect the low birth
registration including: the lack of information to the public, the costs are very high in case of late registration, and
the low quality of access management in the district/city level. The problem in this paper is to describe on how the
government policy in providing service of child birth certificate in the border region of East Nusa Tenggara; and also
to describe on how the child birth certificate services in the border region of East Nusa Tenggara. The scope of analysis
taken is limited to the policies of central and local governments and their implementation in the issuance of child birth
certificate in the border region of East Nusa Tenggara. The method of study used is qualitative approach, while the
source of data consists of primary and secondary data. The results shows that every Indonesian citizen has the right to
identity in the form of citizen legal document.
Keywords: Children, Birth Certificates and the Border Region
Abstrak
Anak Indonesia yang telah memiliki akta kelahiran sampai akhir Desember 2009 baru 55% menurut catatan akhir Komisi
Perlindungan Anak Indonesia. Pelayanan akta kelahiran anak berjalan lambat, karena sebagian besar pemerintah daerah,
masih menjadikan penerbitan akta kelahiran sebagai sumber pendapatan asli daerah dan hanya ada 250 Kabupaten/Kota
yang telah memiliki kebijakan penerbitan akta kelahiran gratis bagi warganya. Namun hak itu harus diperoleh dengan
cara yang aktif, sesuai dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Peraturan pelaksanaan dibawahnya termasuk didalamnya peraturan daerah, sebagian besar berinisiatif merubah sifat
pendaftaran penduduk, dari stelsel aktif menjadi stelsel pasif, dengan melakukan kegiatan pendaftaran secara kolektif
guna kepemilikan akta kelahiran. Daerah perbatasan merupakan kawasan khusus sehingga dalam penanganannya
memerlukan pendekatan yang khusus pula. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah
daerah dalam pelayanan akta kelahiran anak di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur; dan bagaimana pelayanan akta
kelahiran anak di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur. Tujuan penulisan untuk mengetahui kebijakan pemerintah
daerah dalam pelayanan akta kelahiran anak di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur; dan mengetahui pelayanan
akta kelahiran anak di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur. Ruang lingkupnya dibatasi pada kebijakan-kebijakan
pemerintah pusat dan daerah dan implementasinya dalam pembuatan akta kelahiran anak di wilayah perbatasan Nusa
Tenggara Timur. Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data terdiri dari data primer dan
sekunder. Hasilnya menunjukkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh identitas diri
dalam bentuk dokumen kependudukan.
Kata Kunci: Anak, Akta Kelahiran dan Wilayah Perbatasan

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Hak atas nama dan kewarganegaraan
merupakan hak dasar yang melekat pada setiap
anak yang wajib diberikan negara. Identitas anak
diberikan segera setelah anak itu lahir secara gratis.
Negara wajib memberikan identitas anak karena
negara memberikan bukti hukum bahwa seseorang
itu ada dan untuk mengenalinya diperlukan nama.
Kewarganegaraan merupakan alat bukti hukum
bahwa seseorang adalah warga negara yang akan
terkait dengan status, perlindungan dan hak serta
kewajiban anak yang bersangkutan. Hak ini
dijelaskan dalam Pasal 5, 27 dan 28 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan.
Secara de jure keberadaannya dianggap
tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan
anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya,
silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak
terlindungi keberadaanya. Semakin tidak jelas
identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi
eksploitasi terhadap anak seperti anak menjadi
korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja
dan kekerasan. Padahal akta kelahiran berperan
penting dalam kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang, berpartisipasi serta perlindungan dari
tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap anak.
Sesuai data badan pusat statistik (BPS) tahun
2009 yang dirilis pada tahun 2010 menunjukkan
anak usia 0-18 tahun berjumlah 79.729.824 orang.
Tercatat sampai 2009 anak usia balita yang memiliki
akta kelahiran baru 55 persen, sedangkan untuk
keseluruhan usia anak, akta kelahiran anak yang
dimiliki baru mencapai 35 persen. Artinya masih
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ada 50 juta anak yang belum terlindungi identitasnya
dan diperkirakan sekitar 70 persen anak yang belum
memiliki akta kelahiran itu berstatus anak usia sekolah.
Pembebasan biaya bagi pembuatan akta kelahiran
sebetulnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 menyatakan,
”Pembebasan biaya bagi pembuatan akte kelahiran
diberikan bagi kelahiran yang pelaporannya tidak
melebihi 60 hari sejak kelahiran”. Pembebasan biaya
pembuatan akte kelahiran ini sangat penting dan bukan
merupakan beban bagi pemerintah tetapi menjadi
suatu kebutuhan. Hal ini mengingat pembebasan biaya
tersebut selain menjadi bukti pemenuhan hak anak
oleh negara juga akan mempercepat proses pencatatan
kelahiran penduduk, sehingga juga akan mempercepat
tersedianya data jumlah penduduk yang akurat yang
diperlukan bagi perencanaan pembangunan nasional
dan daerah. Pembatasan waktu 60 hari harus dipahami
sebagai sebuah sistem yang merupakan upaya
untuk mengoptimalkan fungsi pencatatan kelahiran.
Pembatasan tersebut bukan untuk memberatkan warga
negara, namun untuk mendorong masyarakat agar
segera mengurus kepemilikan akta kelahiran anaknya,
baik anak yang baru lahir maupun anak belum sempat
diurus kepemilikan akta kelahirannya.
Banyak daerah pelayanan kantor catatan sipil
hanya dibuka di kota kabupaten, dan belum sampai pada
tingkat kecamatan atau kelurahan. Kondisi semacam
ini lebih terasa terutama di daerah-daerah pelosok
yang belum memiliki pelayanan transportasi yang
memadai, sehingga lokasi kantor catatan sipil yang
jauh dari tempat tinggal dan biaya transportasi yang
mahal menghambat penduduk untuk mengurus akta
kelahiran anaknya. Terlebih ketika pengurusan akte
tersebut tidak bisa diselesaikan dalam waktu satu hari,
sehingga penduduk harus mendatangi kantor catatan
sipil beberapa kali. Hal ini membawa konsekuensi pada
biaya transportasi dan hari kerja yang tersita, sehingga

banyak orang tua yang belum mengurus akta
kelahiran anaknya. Gratis tetapi biaya transportasi
tidak gratis, ini yang masih menjadi kendala klasik
di wilayah perbatasan.
Kondisi seperti ini sangat memerlukan peran
pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah
dalam mencatat angka cakupan akta kelahiran yang
lebih baik, setiap anak Indonesia telah memiliki akta
kelahirannya masing-masing, bahkan sebelum anakanak tersebut berusia 5 tahun, atau bahkan kalau
bisa (dengan beberapa pertimbangan) maksimal 1
- 2 bulan semenjak tanggal kelahirannya.
Untuk itu, Kementerian Pemberdayaan

yang disepakati dalam konvensi yang bertemakan
perlindungan anak tersebut. Secara garis besar, hak
dasar anak yang harus dipenuhi menurut KHA terdiri
dari 4 hal yaitu (a) hak hidup, (b) hak tumbuh dan
berkembang, (c) hak sipil dan identitas diri, dan (d)
hak berpartisipasi serta mengemukakan pendapat.
Di Indonesia yang berhak mengeluarkan akta
kelahiran adalah Lembaga Catatan Sipil yang di
atur dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun
1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan
Penyelenggaraan Catatan Sipil yang salah satu
fungsinya menurut Pasal 5 ayat (2), “pencatatan
dan penerbitan akta kelahiran.” Setelah ditetapkan

Perempuan dan Perlindungan Anak mengambil
inisiatif untuk menggalang kerjasama dalam
mempercepat kepemilikan akta kelahiran anak
dalam rangka perlindungan anak melalui Nota
Kesepahaman
antara
kementerian/lembaga
terkait yaitu Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kesehatan,
Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian
Sosial, Kementerian Agama, dan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran
dalam rangka Perlindungan anak.
Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk
mensinergikan program maupun peran kementerian/
lembaga masing-masing untuk mempercepat dan
memperluas pelaksanaan pemberian maupun
penyediaan akta kelahiran bagi anak pada
kementerian/lembaga yang turut serta dalam Nota
Kesepahaman, sesuai dengan tujuan dan fungsi
masing-masing.
Indonesia melalui ratifikasi Konvensi Hak
Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun
1990, menunjukkan negara Indonesia menyetujui
dan berkomitmen menerapkan ketentuan-ketentuan

keputusan presiden tersebut maka setiap peristiwa
kelahiran yang terjadi di masyarakat perlu didaftarkan
dan dicatatkan ke kantor catatan sipil guna kepemilikan
akta kelahiran.
Keberadaan Akta Kelahiran dengan demikian
akan memberikan bukti otentik dengan kekuatan
hukum yang sempurna atas jati diri anak, yang meliputi:
§
Jati diri pribadi (nama, jenis Kelamin, tanggal
dilahirkan)
§
Hubungan kekeluargaan (anak keberapa, nama
ibu, nama ayah)
§
Hubungan dengan negara (kewarganegaraan,
tempat lahir)
Tanpa pengakuan legal atas keberadaannya
melalui akta kelahiran, secara teknis hukum, “seorang
manusia” diartikan tidak terdata, tidak punya nama,
tidak punya jenis kelamin, tidak punya tanggal
lahir, tidak punya hubungan kekeluargaan dan tidak
berkewarganegaraan. Hanya sekedar sesosok makhluk
bernama “manusia”. Sosok anonim tanpa kepribadian
dan identitas, dan tidak pernah dirasakan hadir dalam
sejarah. Tanpa pemenuhan hak ini, akan muncul
kesulitan-kesulitan di kemudian hari dalam mengenali
seseorang, dan sebaliknya juga bagi orang tersebut
untuk mengenalkan dirinya.
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Rumusan Masalah
Permasalahan dalam penulisan ini adalah
bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam
pelayanan akta kelahiran anak di wilayah perbatasan
Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan bagaimana
pelayanan akta kelahiran anak di wilayah perbatasan
Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Tujuan
Tujuannya untuk mengetahui kebijakan
pemerintah daerah dalam pelayanan akta kelahiran
anak di wilayah perbatasan Provinsi Nusa Tenggara
Timur; dan mengetahui pelayanan akta kelahiran
anak di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Ruang lingkupnya dibatasi pada kebijakan-kebijakan
pemerintah pusat dan daerah dan implementasinya
dalam pembuatan akta kelahiran anak di wilayah
perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Metodologi
Metodologi yang digunakan yaitu: data primer
diperoleh melalui wawancara dengan informan
yang berkepentingan berpatokan pada pedoman
wawancara dan pengamatan langsung di lapangan.
Selanjutnya, data sekunder diperoleh dari dokumendokumen data statistik, literatur, buku-buku, dan
keterangan lainnya. Dalam penulisan ini digunakan
pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah
prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptis berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari orang – orang dan pelaku yang diamati.1
Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menguji
atau membuktikan kebenaran suatu teori tetapi
dikembangkan dengan data yang dikumpulkan.

1 Moleong 2003:3
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil/Letak Geografis
Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai
wilayah perbatasan negara dengan Timor Leste yang
merupakan perbatasan darat. Batas kawasan perbatasan
Indonesia dengan Timor Leste secara administratif
mengacu pada Arrangement on Traditional Border
Crossings and Regulated Markets antara Pemerintah
Indonesia dengan Pemerintah Timor Leste yang
ditandatangani pada tanggal 11 Juni 2003 di Jakarta.
Dalam dokumen tersebut telah disepakati bahwa
kawasan perbatasan Indonesia meliputi 10 kecamatan
perbatasan darat, yaitu: a) Kecamatan Raihat; b)
Kecamatan Lamaknen; c) Kecamatan Tasifeto Timur;
d) Kecamatan Tasifeto Barat; e) Kecamatan Kobalima
(wilayah Kabupaten Belu); f) Kecamatan Insana; g)
Kecamatan Insana Utara; h) Kecamatan Miomafo
Timur; i) Kecamatan Miomafo Barat (wilayah
Kabupaten Timor Tengah Utara); dan j) Kecamatan
Amfoang Utara (wilayah Kabupaten Kupang) dan 3
kecamatan perbatasan laut yang terletak di perbatasan
antar negara dan perbatasan laut di Kecamatan Alor
Timur, Kecamatan Alor Barat Daya, dan Kecamatan
Pantar (wilayah Kabupaten Alor).

Kawasan perbatasan laut dengan Negara
Australia di wilayah Kabupaten Rote Ndao.
Sedangkan kawasan perbatasan di wilayah Timor
Leste meliputi 11 subdistrik, yaitu: Subdistrik
Balibo, Subdistrik Maliana, Subdistrik Lolotoi
(Distrik Bobonaro); Subdistrik Suai Kota, Subdistrik
Futululik, Subdistrik Fatumean, Subdistrik
Tilomar (Distrik Covalima); dan Subdistrik Nitibe,
Subdistrik Pante Makassar, Subdistrik Oesilo,
Subdistrik Passabe (Distrik Oecussi).
Isu kawasan yang harus diberi perhatian
khusus di Kawasan Perbatasan Nusa Tenggara
Timur, yaitu:2

d)

a)

sehingga kota Atambua cukup terlindungi dari terjangan
angin yang keras, namun ini juga menyebabkan tidak
banyak dataran yang rata di seputar kota Atambua. Kota
Atambua saat ini membentang sejauh kurang lebih
8,5 km2 dari Utara (Haliwen) ke Selatan (Motabuik)
dan sekitar 5 km2 dari Timur (Fatubenao) ke Barat
(Wekatimun) atau kurang lebih seluas 42 km2. Namun
daerah yang dihuni baru sekitar setengah bagiannya
atau kurang lebih 20 km2 karena sebagian lainnya
merupakan daerah berbukit atau karena kurangnya
akses jalan.3
Dalam kota transportasi dilayani oleh angkutan
umum berupa mikrolet (dengan kapasitas penumpang
sekitar 10 orang) yang melayani empat rute melalui
3 terminal. Selain itu tersedia transportasi alternatif
berupa jasa ojek sepeda motor. Untuk transportasi ke
luar kota, dari kota Atambua tersedia bus (mini bus
dengan kapasitas penumpang 24 orang) yang melayani
rute ke kota-kota kecamatan dan kota kabupaten
lainnya di Pulau Timor Bagian Barat (Kupang, Soe dan
Kefamenanu).
Atambua juga merupakan pintu gerbang utama
menuju Timor Leste melalui perbatasan Motaain
(sekitar 30 km dari Atambua). Di Atambua terdapat

b)

c)

Kerawanan di bidang pertahanan dan
keamanan di wilayah perbatasan.
§ Pelintas batas ilegal
§ Perdagangan ilegal dan penyeludupan
§ Pemahaman garis batas negara yang belum
diketahui oleh masyarakat
§ Terdapat kegiatan kerawanan gerakan
separatis
Keterisolasian wilayah dan ketertinggalan
tingkat perkembangan wilayah.
§ Keterbatasan prasarana dan sarana
§ Kekurangan pendanaan pemerintah daerah
§ Kondisi jaringan jalan masih banyak yang
rusak
Pengelolaan sumber daya alam masih kurang
optimal.
§ Eksploitasi SDA ilegal
§ Pencemaran
lingkungan
disebabkan
pengelolaan di daerah batas
§ Pengelolaan lingkungan masih bersifat
komoditi pertanian
§ Pola pengelolaan masih bersifat tradisi dan
budaya yang diwariskan.

2. http://samrumi.blogspot.com/2010/12/isu-kawasanperbatasan-kawasan_04.html

Ketersediaan kualitas dan kuantias sumber daya
manusia.
§ Tingkat pendidikan secara riil rendah
§ Tingkat ketrampilan masih rendah
§ Prasarana dan sarana kebutuhan pelayanan
penduduk masih sangat kurang
§ Prasarana dansarana dasar (air bersih, listrik,
telepon dan lain-lain).
Atambua adalah sebuah kecamatan sekaligus
ibukota Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.
Sebagian besar masyarakatnya berbahasa Tetun, dan
sebagian kecil berbahasa Kemak, Bunak, Dawan.
Sekeliling kota Atambua dipagari oleh perbukitan

3

http://id.wikipedia.org/wiki/Atambua,_Belu
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satu landasan udara sepanjang 1200 meter yang
bisa didarati oleh pesawat-peswat kecil, diantaranya
terdapat tiga maskapai yang melayani rute
penerbangan Kupang-Atambua pulang pergi. Selain
itu terdapat dua pelabuhan laut yang melayani kota
Atambua yaitu pelabuhan Atapupu yang merupakan
pelabuhan kargo dan minyak, dan pelabuhan Teluk
Gurita yang merupakan pelabuhan penumpang
(ferry) yang melayani rute Atambua-Alor.
Biro Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur
mempunyai data Kepemilikan Akta Kelahiran
sampai Januari 2012 di Provinsi Nusa Tenggara
Timur, yang sudah memiliki akta berjumlah
1.400.525 jiwa, sedangkan yang belum memiliki
akta berjumlah 3.719.568 jiwa. Dengan jumlah
penduduk 5.120.093 jiwa. Data kelahiran sampai
Januari 2012 di Provinsi Nusa Tenggara Timur,
untuk kelahiran umum berjumlah 450.733 jiwa,
sementara kelahiran terlambat berjumlah 949.792
jiwa.4
Adanya Perjanjian Kerjasama antara
Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah
Kabupaten yang ada di Provinsi Nusa
Tenggara Timur tentang Gerakan Sadar
Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan Guna
Mendukung Rencana Strategis 2011 Semua
Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya di
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4
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Tabel 1
Data Kepemilikan Akta Kelahiran
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2011
(31 Januari 2012)
No

Kab/Kota

1
2

Kota Kupang
Kab. Kupang
Tasifeto Timur
Selatan
Tasifeto Timur
Utara
Belu
Alor
Flores Timur
Sikka
Ende
Ngada
Manggarai
Sumba Timur
Sumba Barat
Lembata
Rote Ndao
Manggarai
Barat
Nagekeo
Manggarai
Timur
Sumba Barat
Daya
Sumba Tengah
Sabu Raijua
Jumlah

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

452.639
394.197

Tidak
Punya Akta
Kelahiran
337.639
230.108

472.072

402.288

234.999

185.887

378.303
212.705
236.447
312.353
256.181
150.230
303.219
258.494
125.976
126.087
144.640

302.658
177.225
121.339
140.361
143.157
77.166
158.154
190.236
88.813
102.197
116.580

229.860

173.181

145.552

130.850

256.360

233.010

288.774

283.732

66.811
74.194
5.120.093

65.994
58.993
3.719.568

Jumlah
Penduduk

Sumber: Biro Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2012.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Belu melaksanakan tugas sesuai Peraturan
Bupati Belu Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun
2006 tentang Retribusi penggantian biaya cetak kartu
tanda penduduk dan akta catatan sipil tanggal 10
Agustus 2006.5 Peraturan Daerah Kabupaten Belu
5
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Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi penggantian
biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan
sipil tanggal 10 Agustus 2006. Peraturan Daerah
Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum tanggal 6 Desember 2011.
Akta kelahiran bisa dikumpulkan di kecamatan
yang selanjutnya akan diteruskan ke kabupaten
sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan
biaya terlalu banyak untuk mengurus akta kelahiran.
Data Kepemilikan Akta Kelahiran sampai Januari
2011 di Kabupaten Belu, bagi yang sudah memiliki
akta berjumlah 75.645 jiwa, sedangkan yang belum
memiliki akta berjumlah 302.658 jiwa. Dengan
jumlah penduduk 378.303 jiwa. Data kelahiran
sampai Januari 2012 di Kabupaten Belu, untuk
kelahiran umum berjumlah 7.748 jiwa sedangkan
kelahiran terlambat berjumlah 67.897 jiwa.

Tabel 3
Laporan Peristiwa Penting Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.
Belu
Jumlah Penduduk 366.710 (Januari 2012)
No
Peristiwa
Jumlah
1
2
3
4
5
6
7

Peristiwa

Jumlah

1
2
3
4
5
6
7

Kelahiran Umum
Kelahiran Terlambat
Perkawinan Umum
Perkawinan Terlambat
Kutipan II Akta Kelahiran
Pengakuan Anak
Salinan Akta Kelahiran
Jumlah

265
3.830
836
151
5.082

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.
Belu, 2012.

Sipil Kabupaten Belu. Mei 2012.

335
6.085
1.262
203
7.885

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.
Belu, 2012.

Tabel 4
Daftar Jumlah Anak yang Memiliki Akta
Kelahiran Kab.Belu
(April 2012)

Tabel 2
Laporan Peristiwa Penting Jumlah Penduduk
366.710 jiwa
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab. Belu
(Oktober 2011)
No

Kelahiran Umum
Kelahiran Terlambat
Perkawinan Umum
Perkawinan Terlambat
Kutipan II Akta Kelahiran
Pengakuan Anak
Salinan Akta Kelahiran
Jumlah

No

Kecamatan

Jumlah
Anak

2010

878

Jumlah
Anak
Punya
Akta
Kelahiran
118

1.609
288

512
12

1.068

318

1.012
4.855

419
1.379

Usia 0-5
1
2
3
4
5
6

M a l a k a
Timur
Kobalima
Botinleobele
N a n a e t
Dubesi
Laenmanen
Iokufeu
Jumlah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.
Belu, 2012.

Kecamatan Raihat secara keseluruhan ada
6 desa yang sangat dekat dengan perbatasan di
kecamatan Raihat, yaitu: 1) Asumanu; 2) Tohe;
3) Raifatus; 4) Aitoun; 5) maumutin; dan 6) Tohe
Leten dengan luas wilayah 6.668 km2.6 Jumlah
6
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penduduk sampai bulan Januari 2012 adalah
12.252 jiwa. Prasarana transportasi darat
sudah lumayan baik dengan adanya jalan
aspal sehingga dapat dilalui oleh mobil
dan motor walaupun begitu jarak tempuh
dari kabupaten Belu ke Kecamatan Raihat
lumayan jauh. Masyarakat hampir semuanya
mempunyai akta kelahiran, apalagi di tahun
ini (2012) masyarakat dapat mengurus akta
kelahiran secara mudah dan gratis dengan
cukup memberikan berkas yang diperlukan
ke kecamatan.
Tabel 5
Registrasi Penduduk Kec. Raihat
Januari 2012
No
1
2
3
4
5
6

Kelurahan
Asumanu
Tohe
Raifatus
Aitoun
Maumutin
Tohe Leten
Jumlah

Jumlah
Penduduk
1.527
4.617
737
1.603
3.137
631
12.252

Jumlah
Kelahiran
13
23
11
2
21
5
75

Sumber: Kecamatan Raihat, 2012.

Kecamatan Tasifeto Timur secara keseluruhan
ada 12 desa di kecamatan Tasifeto Timur, yang
terbagi menjadi dua yaitu: 1) Desa Perbatasan
(Silawan, Tulakadi; Sadi; Sarabau, Takirin
dan Dafala); 2) Desa Penyanggah (Manleten,
Umaklaran, Bauho, Halimodok, Fatubaa, dan
Tialai) dengan luas wilayah 211,37 km2.7 Jumlah
penduduk sampai Maret 2012 adalah 21.626 jiwa.
Luasnya wilayah Kecamatan Tasifeto Timur yang
sebagian besar sulit dijangkau dengan kendaraan
bermotor pada musim hujan. Masyarakat hampir
semuanya mempunyai akta kelahiran, apalagi
masyarakat dapat mengurus akta kelahiran secara
7
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mudah dan gratis dengan cukup memberikan berkas
yang diperlukan ke kecamatan.
Para tokoh agama (Pastor Paroki, Pendeta)
memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk
mengurus akta kelahiran dengan mengeluarkan surat
permandian. Para tokoh agama juga turut membantu
memberikan pemahaman dan kesadaran tentang
manfaat akta pencatatan sipil kepada jemaah mereka.
Kebijakan tentang Layananan dan Perlindungan
Penduduk terutama Anak-Anak di Wilayah
Perbatasan
Adapun alat analis dalam penulisan ini adalah
peraturan perundangan dan peraturan organiknya yang
relevan dalam pemenuhan hak anak atas identitas,
yakni: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia. Sebagai gambaran umum sesuai dengan
sejumlah undang-undang tersebut di atas, maka setiap
warga negara Indonesia, lebih khusus lagi anak-anak,
memiliki hak untuk memperoleh identitas diri dalam
bentuk dokumen kependudukan dan kewarganegaraan.
Namun hak itu harus diperoleh dengan cara yang
aktif, karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan menganut
pendaftaran penduduk dengan stelsel aktif (secara
aktif menyatakan kewarganegaraan). Penjabaran
sistem stelsel aktif adalah seseorang harus secara
aktif mengajukan pewarganegaraan dan secara aktif
membuktikan status kewarganegaraannya. Artinya,
warga negara yang harus aktif melakukan pengurusan
dokumen-dokumen kependudukan, bukan pemerintah.
Stelsel atau pewarganegaraan di bagi dua yaitu
stelsel aktif dan stelsel pasif. Stelsel aktif adalah orang
harus aktif melakukan tindakan-tindakan hukum
tertentu untuk dapat menjadi warga negara, sedangkan

Stelsel pasif adalah orang dengan sendiri dianggap
sebagai warga negara walaupun tanpa melakukan
tindakan tertentu untuk menjadi warga negara.
Dalam stelses aktif seseorang dapat menggunakan
hak opsi yaitu hak memilih atau mengajukan
kehendak menjadi warga negara, sebaliknya
dalam stelsel pasif seseorang dapat menggunakan
hak repudiasi yaitu seseorang yang tidak mau
diwarganegarakan atau tidak mau dijadikan warga
negara suatu negara.
Pelaksanaan
pendaftaran
penduduk
didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal
alas terjadinya peristiwa kependudukan yang

pembangunan secara nasional, regional, serta lokal;
dan (5) Mendukung pembangunan sistem Administrasi
Kependudukan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan menyatakan hak atas
identitas dalam administrasi kependudukan dilakukan
untuk memenuhi hak asasi setiap orang di bidang
Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi
dengan pelayanan publik yang profesional. Hal ini
didasarkan pada mandat Undang-undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 Ayat
(1) yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas
perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat

dialami oleh seseorang dan atau keluarganya.
Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut
stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan
Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat
dan waktu terjadinya peristiwa penting yang dialami
oleh dirinya dan atau keluarganya.
Administrasi Kependudukan sebagai suatu
sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai
bagian dari penyelenggaraan administrasi negara.
Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi
kependudukan memberikan pemenuhan hakhak administratif, seperti pelayanan publik serta
perlindungan yang berkenaan dengan dokumen
kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang
diskriminatif. Menurut Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
diarahkan untuk: (1) Memenuhi hak asasi setiap
orang di bidang Administrasi Kependudukan
tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang
profesional; (2) Meningkatkan kesadaran Penduduk
akan kewajibannya untuk berperan serta dalam
pelaksanaan Administrasi Kependudukan; (3)
Memenuhi data statistik secara nasional mengenai
Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; (4)
Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan

dan negara. Ayat (2) Hak anak adalah Asasi Manusia
dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan
dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
Pasal 53 ayat (1) Setiap anak sejak dalam kandungan,
berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan
meningkatkan taraf kehidupannya. Ayat (2) Setiap
anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan
status kewarganegaraan”.
Hal sama diamanatkan oleh Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak
tersebut tegas-tegas menyatakan “Pembuatan akta
kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang
dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendahrendahnya pada tingkat kelurahan atau desa”. Pasal
28 ayat (3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenakan biaya.
Selanjutnya ayat (4) Ketentuan mengenai tata cara dan
syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan
perundang-undangan”.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
menyediakan pelayanan hak atas dokumen
kependudukan dan kewarganegaraan bagi masyarakat
di perbatasan dan masyarakat di daerah-daerah terpencil
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yang biasanya berada di perbatasan. Dalam Pasal
24 disebutkan bahwa:
Isi Pasal 24

Penjelasan Pasal 24

Ayat (1) Penduduk Warga
Negara Indonesia yang
tinggal di perbatasan
antar
negara
yang
bermaksud
melintas
batas negara diberi buku
pas lintas batas oleh
instansi yang berwenang
sesuai dengan ketentuan
Peraturan
Perundangundangan;

Ayat
(1)
yang
dimaksud
dengan
“ P e n d u d u k
Pelintas
Batas”
adalah
Penduduk
yang
bertempat
tinggal secara turuntemurun di wilayah
kabupaten atau kota
yang
berbatasan
langsung
dengan
negara
tetangga
yang
melakukan
lintas batas antar
negara
karena
kegiatan ekonomi,
sosial dan budaya
yang
ditetapkan
berdasarkan
ketentuan Peraturan
P e r u n d a n g undangan.

Ayat (2) Penduduk
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang
telah memperoleh buku
pas lintas batas wajib
didaftar oleh Instansi
Pelaksana; dan
Ayat (3) Ketentuan
lebih lanjut mengenai
persyaratan dan tata
cara pendaftaran bagi
Penduduk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang
Administrasi
Kependudukan
juga
menyediakan layanan khusus bagi Penduduk
Rentan Administrasi Kependudukan. Dalam Pasal
25 disebutkan bahwa:
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Isi Pasal 25
Penjelasan Pasal 25
Ayat (1) Instansi Pelaksana Ayat
(1)
yang
wajib
melakukan dimaksud
dengan
pendataan Penduduk rentan “Penduduk rentan
Administrasi Kependudukan A d m i n i s t r a s i
yang meliputi:
Ke p e n du d u ka n ”
a. Penduduk
korban adalah
Penduduk
bencana alam;
yang
mengalami
b. Penduduk
korban hambatan
dalam
bencana sosial;
memperoleh
c. Orang terlantar; dan
D o k u m e n
d. Komunitas terpencil.
Kependudukan yang
disebabkan
oleh
Ayat
(2)
Pendataan bencana alam dan
Penduduk
rentan kerusuhan sosial.
Administrasi Kependudukan Pendataan dilakukan
sebagaimana dimaksud pada dengan membentuk
ayat (1) huruf a dan huruf b tim di daerah yang
dapat dilakukan di tempat beranggotakan dari
sementara;
instansi terkait.
Ayat (3) hasil pendataan Huruf a dan b Cukup
sebagaimana dimaksud pada jelas.
ayat (2) digunakan sebagai Huruf
c
yang
dasar penerbitan Surat dimaksud
dengan
Keterangan Kependudukan “orang terlantar”
untuk
Penduduk adalah
Penduduk
rentan
Administrasi yang karena suatu
Kependudukan; dan
sebab sehingga tidak
Ayat (4) ketentuan lebih dapat
memenuhi
lanjut mengenai persyaratan kebutuhannya secara
dan tata cara pendataan wajar, baik rohani,
Penduduk rentan diatur jasmani
maupun
dalam Peraturan Presiden.
sosial. Ciri-cirinya:

1) tidak terpenuhinya
kebutuhan dasar
hidup khususnya
pangan, sandang
dan papan;
2) tempat
tinggal
tidak
tetap/
gelandangan;
3) tidak mempunyai
pekerjaan/kegiatan
yang tetap;
4) miskin.
Huruf d yang dimaksud
dengan “komunitas
terpencil”
adalah
kelompok
sosial
budaya yang bersifat
lokal dan terpencar
serta
kurang
atau
belum terlibat dalam
jaringan dan pelayanan,
baik sosial, ekonomi
maupun politik. Ciricirinya:
1) b e r b e n t u k
komunitas kecil,
tertutup
dan
homogen;
2) pranata
sosial
bertumpu
pada
h u b u n g a n
kekerabatan;
3) pada umumnya

4.) terpencil secara
geografis dan relatif
sulit terjangkau;
5.)Peralatan teknologi
sederhana;
6.) terbatasnya akses
pelayanan sosial,
ekonomi dan politik.
Ayat (2) yang dimaksud
dengan
”tempat
sementara”
adalah
tempat pada saat terjadi
pengungsian.
Dua pasal di atas merupakan pasal yang
memandatkan pemenuhan hak atas identitas di
wilayah perbatasan, tentu saja termasuk pemenuhan
hak atas identitas anak. Pasal 24 sangat jelas dan
eksplisit menyebutkan wilayah perbatasan dengan
negara tetangga sedangkan Pasal 25 secara implisit
juga memberikan layanan dan perlindungan bagi
penduduk di wilayah perbatasan. Dengan demikian
maka peraturan perundangan nasional sangat lengkap
dan seharusnya efektif diimplementasikan di wilayah
perbatasan untuk pemenuhan hak atas identitas anak
di wilayah perbatasan dengan negara-negara tetangga.
Implementasi Pelayanan Akta Kelahiran
Anak di Wilayah Perbatasan
Adanya Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah
Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten yang ada di
Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Gerakan Sadar
Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan Guna Mendukung
Rencana Strategis 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat
Kelahirannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kerangka hukum daerah pada umumnya merupakan
respon dari Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang
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Administrasi Kependudukan, yakni memenuhi
target-target pencatatan dan regristrasi penduduk
dengan dibuatnya Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Dengan temuan masalah di lapangan dan
konten kebijakan-kebijakan hukum daerah, maka
dibutuhkan kebijakan-kebijakan hukum daerah yang
lebih progresif dan memiliki perspektif hak asasi
manusia, terutama hak anak untuk mendapatkan
identitas, sebagaimana diamanatkan oleh tiga
undang-undang (Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Adminsitrasi Kependudukan).
Kerangka hukum daerah yang dimaksud
adalah kerangka hukum yang perspektifnya bukan
perspektif administrasi kependudukan semata.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sendiri merupakan
respon dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Walaupun demikian, kerangka hukum daerah
sebagian besar mencoba mengubah sifat pendaftaran
kependudukan yang menggunakan stelsel aktif, di
mana penduduk harus aktif mencatatkan, menjadi
stelsel pasif di mana pemerintah daerah aktif
melakukan kegiatan pendaftaran. Dengan demikian,
kerangka hukum daerah sebagian besar mampu
menjawab secara positif dua pertanyaan (rumusan
masalah) dalam penulisan ini. Mengenai stelsel
aktif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan, mengingat
karakteristik masyarakat di perbatasan yang
umumnya di pedalaman, maka inisiatif pemerintah
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daerah di wilayah penelitian untuk mengubahnya
menjadi stelsel pasif, merupakan pilihan yang tidak
bisa dihindarkan.
Upaya-upaya yang standar untuk pemenuhan
kebutuhan atau pemenuhan mandat undang-undang
yang dijalankan hanya untuk memenuhi tujuan-tujuan
administratif, tidak akan efektif dalam perspektif hak
asasi manusia. Untu itu pemahaman tentang hak-hak
dasar warga negara oleh pemerintah daerah, khususnya
hak dasar anak-anak untuk mendapatkan pengakuan
dan identitas sebagai warga negara, harus menjadi
hal yang utama. Kebijakan-kebijakan publik yang
menyangkut hak publik seringkali melupakan aspek
hak dasar publik sehingga kebijakan-kebijakan itu
tidak memiliki perspektif hak asasi manusia maupun
hak-hak konstitusional warga negara.
PENUTUP
Kesimpulan
Setiap warga negara Indonesia memiliki hak
untuk memperoleh identitas diri dalam bentuk dokumen
kependudukan. Namun hak itu harus diperoleh
dengan cara yang aktif, sesuai dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan bahwa setiap penduduk wajib
melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa
Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana
dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan
dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut
stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran
Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat
tinggal alas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang
dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya.
Peraturan pelaksanaan dibawahnya termasuk
didalamnya peraturan daerah, sebagian besar
berinisiatif merubah sifat pendaftaran penduduk dari
stelsel aktif menjadi stelsel pasif dimana pemerintah

daerah melakukan kegiatan pendaftaran secara
kolektif guna kepemilikan akta kelahiran. Kebijakan
ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang
belum paham dan peduli akan pentingnya akta
kelahiran bagi anak-anak mereka.
Daerah perbatasan merupakan kawasan
khusus sehingga dalam penanganannya memerlukan
pendekatan yang khusus pula. Persoalan yang
dihadapi wilayah perbatasan adalah (1) faktor
pemerintah; (2) faktor masyarakat dan (3) faktor
alam. Upaya-upaya standar yang dilakukan hanya
untuk pemenuhan kebutuhan atau pemenuhan
mandat undang-undang saja tetapi tidak efektif
dalam kepemilikan akta kelahiran dalam rangka
perlindungan anak.
Saran
Kementerian Hukum dan HAM agar
melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor
23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
yang masih belum berprespektif HAM dan hak-hak
konstitusional warganegaranya.
Mengimbau 8 (delapan) kementerian, yaitu:
Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri
Kesehatan, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri
Sosial, Menteri Agama Dan Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
yang telah menandatangani Nota Kesepahaman
tentang percepatan kepemilikan akta kelahiran
dalam rangka perlindungan anak agar lebih proaktif
dan produktif dalam mensinergikan program
maupun peran masing-masing kementerian dalam
perwujudan kepemilikan akta kelahiran bagi anak
Indonesia.
Pemerintah Daerah membuat terobosan
dengan jemput bola ke masyarakat dengan sosialisasi
tentang manfaat dari kepemilikan akta kelahiran

dan menghapuskan biaya retribusi akta lahir anak serta
membuat kebijakan tentang dispensasi pengurusan
akte lahir tanpa penetapan pengadilan.
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Abstract
This research was conducted in Aceh, West Kalimantan, Central Sulawesi and Maluku. The goal is to get an overview
of the role of civil society, as well as to analyze the synergy between government policies and the activities of civil
society in fostering religious tolerance. The results of this research are expected to provide insights for central and
local government policy making, especially those related with efforts to foster communal harmony and inter-religious
tolerance in Indonesia. The method used in this research is a combination of quantitative and qualitative methods.
Primary data collection was done by using in-depth interviews and distributing questionnaires, while secondary data
were obtained through library studies. Every data obtained as such were processed and analyzed with the ultimate goal
of answering the research question. The development in the four provinces reveals the important role of community
leaders in the creation of supportive conditions for inter-religious tolerance and communal harmony. Various community
organizations have also asserted their roles in the efforts to foster a culture of inter-religious tolerance. NGOs, as part
of civil society organizations, have also showed their awareness to the importance of creating social cohesion within
the community.
Keywords: Religious Tolerance, Conflict, Civil Society.
Abstrak
Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku.
Tujuannya untuk mendapatkan gambaran tentang peranan civil society dalam menumbuhkan toleransi beragama. Metode
yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan
data primer dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan penyebaran angket sedangkan data sekunder diperoleh
melalui studi kepustakaan. Data diolah dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah. Perkembangan di empat daerah
yang menjadi lokasi penelitian menunjukkan bahwa tokoh masyarakat di daerah telah menunjukkan peranan mereka
dalam upaya menciptakan kondisi yang toleran. Berbagai organisasi masyarakat juga memiliki peranan penting dalam
upaya menumbuhkan budaya toleransi. Lembaga Swadaya Masyarakat, sebagai bagian dari organisasi masyarakat, juga
menunjukkan kesadaran akan pentingnya penciptaan kohesi sosial di masyarakat.
Kata Kunci : Toleransi Beragama, Konflik, Civil Society.

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Indonesia adalah bangsa yang majemuk
dengan berbagai agama, etnis, dan kelompokkelompok sosial. Karena itulah, penanganan
masalah kemajemukan Indonesia (seperti masalah
agama, etnik, dan kelompok sosial lainnya)
merupakan persoalan krusial bagi proses integrasi
sosial. Di zaman orde baru, konflik diselesaikan
secara otoriter dengan pendekatan militeristik.
Pendekatan ini memang terbukti efektif dalam
meredam konflik. Meski demikian, keberhasilan
tersebut tampaknya hanya bersifat semu belaka.

Pemerintah dan berbagai kelompok masyarakat
memang telah melakukan berbagai upaya untuk
membangun sikap toleransi di tengah-tengah
masyarakat. Meskipun demikian, hingga sekarang
dapat dikatakan bahwa ketegangan antar umat agama
belum seluruhnya terselesaikan. Terbukti dari Laporan
the Wahid Institute, yang menyatakan bahwa sejak
Januari sampai dengan November 2008 telah terjadi
234 kasus kekerasan dan ketegangan yang berbasis
agama di Indonesia, meliputi :
1. Penyesatan agama 					
: 50 kasus
2. Kekerasan berbasis agama				

Realitas menunjukkan pendekatan militeristik
tidak mampu mencabut akar konflik. ”Bom waktu”
yang ditanam pada era orde baru justru kemudian
meledak di era reformasi, sebagaimana terlihat dari
banyaknya konflik ’berbau’ SARA yang terjadi
sejak masa pemerintahan Presiden Habibie hingga
sekarang. Diagram di bawah ini menampilkan data
pengerusakan tempat ibadah yang secara stabil
semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini
menunjukkan kegagalan model penanaman toleransi
beragama yang selama ini telah dilakukan.
Gambar 1.
Penutupan dan Pengerusakan Tempat Ibadah1

: 55 kasus
3. Implikasi regulasi bernuansa agama		
: 28 kasus
4. Konflik tempat ibadah					
: 21 kasus
5. Ancaman kekerasan berpikir dan berekspresi		
: 20 kasus
6. Hubungan antar umat beragama			
:
29 kasus
7. Imbas dari fatwa agama				
:
14 kasus
8. Pornografi						
: 17 kasus
Hasil riset Wahid Institute diatas menunjukkan
bahwa, sekalipun tidak meledak seperti pada
awal tahun 2000-an, ternyata potensi konflik dan
ketegangan antar dan inter umat beragama masih
cukup tinggi sekarang ini.
Kegagalan penanaman pemahaman akan
toleransi ini perlu diteliti, sebab sikap tidak toleran
merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi
manusia. Pasal 2 Deklarasi Hak Asasi Manusia
(DUHAM), sebagai rujukan hukum internasional
tentang HAM, telah menyatakan adanya jaminan
bagi hak–hak dan kebebasan tiap-tiap manusia tanpa

1
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Diolah dari data FICA (Fellowship of Indonesian
Christians in America), PGI (Persekutuan Gerejagereja Indonesia), PIK (Pusat Informasi Kompas),
PDAT (Pusat Data dan Analisa Tempo) yang dilakukan
oleh United Nations Support Facility for Indonesian
Recovery (Unsfir), 2004. Lembaga ini secara nyata
menyebutkan bahwa yang dimaksud tempat ibadah
ini adalah Gereja.
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membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin,
bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan
lain, asal usul, kekayaan, kelahiran ataupun status
lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 17
ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-hak
Sipil dan Politik (ICCPR) juga telah menyatakan
bahwa tidak seorangpun dapat secara sewenangwenang atau secara sah dicampuri urusan-urusan
pribadinya, keluarga, rumah atau hubungan
surat menyurat atau secara tidak sah diserang
kehormatan dan nama baiknya. Selain itu, Pasal
18 ICCPR menyatakan bahwa setiap orang berhak
atas kebebasan berpikir, bernurani, dan beragam,

Metode Penelitian
Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini
merupakan kombinasi antara metode kualitatif dan
kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan
teknik wawancara mendalam (indepth interview)
serta penyebaran angket di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan
Maluku yang menjadi objek penelitian. Sedangkan data
sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Data
primer dan sekunder selanjutnya diolah dan dianalisis
untuk menjawab rumusan masalah. Hasil wawancara
diolah dan dianalisis melalui sejumlah tahapan, mulai dari
transkripsi hasil wawancara, pengeditan data, kategorisasi

mencakup kebebasan untuk menganut dan memilih
agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri.
Dalam hukum nasional pun, nilai-nilai di atas juga
telah mendapatkan pengakuan. Pengakuan tersebut
tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 (pasal
29 ) dan Undang-undang nomor 39 Tahun 1999
tentang HAM ( Pasal 4).
Salah satu syarat terwujudnya masyarakat
yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat
yang majemuk dan pluralis, dimana tidak ada
superioritas suku, agama, ras, dan kelompok
lainnya di tengah berbagai keragaman kultural
yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks
inilah, menjadi menarik untuk meneliti peran
organisasi kemasyarakatan madani (civil sociey)
dalam menumbuhkan sikap toleransi beragama
di Indonesia, dengan memperhatikan hakikat civil
society yang mengakar di masyarakat serta dasar
ideologi mereka yang menginginkan pembentukan
sebuah masyarakat yang madani. Berdasarkan latar
belakang dan identifikasi masalah di atas maka,
permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :
Bagaimana peran organisasi kemasyarakatan (civil
society) dalam menumbuhkan toleransi beragama?

data, analisis kualitatif-kritis terhadap data, hingga
interpretasi terhadap data. Data dari klipping atau berita
media massa akan dianalisis dengan menggunakan model
analisis isi, analisis wacana, dan analisis hermeneutic.
Tinjauan Pustaka
1. Konsep Toleransi
Secara etimologi perkataan atau term toleransi
berasal dari bahasa Inggris tolerance atau tolerantia
dalam bahasa Latin. Sedangkan dalam bahasa Arab
istilah ini merujuk kepada kata tasamaha atau tasahala
yaitu; to overlook, excuse, to tolerate, to be indulgent,
tolerant, forbearing, lenient, merciful. Perkataan
tasamah; bermakna hilm dan tasahul; diartikan
indulgence,
tolerance,
toleration,forbearance,
leniency, lenitt, clemency, mercy dan kindness.
Kamus Umum Bahasa Indonesia menjelaskan
toleransi dengan kelapangan dada (dalam arti suka
kepada siapapun, membiarkan orang berpendapat atau
berpendirian lain, tak mau mengganggu kebebasan
berfikir dan berkeyakinan lain).2 Ada juga yang lebih
jelas menyebutkan bahwa perkataan “toleran” itu
berarti “sedia menghormati atau menerima pendapat
2

W.J.S. Poerwodorminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka,1996), h. 4010
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(pendirian dan sebagainya) orang lain yang berbeda
dari pendapat (pendirian dan sebagainya) sendiri”.
Selain itu, menurut Noresah Baharom,3 bahwa
toleransi juga merujuk kepada sifat (sikap) toleran.
Dalam konteks ini, Toleransi dapat dirumuskan
sebagai satu sikap keterbukaan untuk mendengar
pandangan yang berbeda. Toleransi berfungsi secara
dua arah yakni mengemukakan pandangan dan
menerima pandangan, serta tidak merusak pegangan
agama masing-masing dalam ruang lingkup yang
telah disepakati bersama.
Maka, tidak aneh jika toleransi ini senantiasa
disandingkan dengan kerukunan umat beragama.
Dan di Indonesia, kata kerukunan yang merupakan
cermin toleransi ini disebutkan pertama kali oleh
KH M. Dahlan, Menteri Agama RI Kabinet Ampera
pada saat pertemuan Musyawarah Antar Umat
Beragama yang diselenggarakan pada tanggal 30
November 1967. Ia mengatakan, ”bahwa adanya
kerukunan antar umat beragama adalah merupakan
syarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik
dan ekonomi yang menjadi program Kabinet
Ampera...”4. A. Mukti Ali menjabarkannya dalam
sebuah pengertian bahwa kerukunan adalah suatu
kondisi sosial di mana semua golongan agama bisa
hidup bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar
masing-masing untuk melaksanakan kewajiban
agamanya. Masing-masing hidup sebagai pemeluk
dalam keadaan rukun dan damai.5
Jadi, tampak sekali bahwa kerukunan
tidak akan tercapai jika para pemeluk agama tidak
mempunyai sikap toleransi. Toleransi sendiri
3
4
5
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Dikutip dari tulisan Yasril Yazid, “Toleransi Agama dan
Kerukunan Menurut Perspektif Intelektual Malaysia”,
Sujangi, Kajian Agama dan Masyarakat, 15 Tahun
badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 19751990..(Jakarta: Departemen Agama, 1992, h. 9
Lihat dalam A. Mukti Ali, Agama dan Pembangunan
di Indonesia, VI, (Jakarta: Biro Hukum dan Humas
Departemen Agama RI, 1996), h. 9
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harus dijadikan sebagai etika sosial dalam kehidupan
masyarakat. Toleransi tidak bisa didefinisikan semata
cukup dengan menerima perbedaan, namun lebih dari
itu, toleransi adalah bentuk dari sikap tenggang rasa
manusia di tengah masyarakat yang serba majemuk.6
Toleransi harus berpangkal pada kesadaran diri manusia
akan bisikan nurani yang benar, lurus dan sehat, serta
adanya sikap yang inklusif, pluralis dan multikulturalis
terhadap sesama.7
2. Civil Society
   Kata civil society sebenarnya berasal dari konsep
Yunani yakni koinia politika yang menjelaskan sebuah
komunitas politik dimana warga (citizen) terlibat
langsung dengan pemerintahan polis. Terlepas dari
akar kata di atas, Adam Ferguson memahami civil
society sebagai sebuah visi etis dalam sebuah
solidaritas sosial. Menurut Alexis de Tocqueville, civil
society dapat dimengerti sebagai wilayah kehidupan
sosial yang terorganisasi dalam ciri-ciri kesukarelaan,
keswasembadaan, keswadayaan, dan kemandirian
berhadapan dengan negara. Tocqueville juga
menekankan adanya dimensi kultural yang membuat
civil society dapat berperan sebagai kekuatan
penyeimbang, yakni semacam keterikatan dan
kepatuhan terhadap norma-norma dan tradisi yang
ditanamkan dalam masyarakat tertentu8. Seligman,
seperti yang dikutip Mun’im, mendefinisikan istilah
civil society sebagai seperangkat gagasan etis yang
mengejawantah dalam berbagai tatanan sosial, dan
yang paling penting dari gagasan ini adalah usahanya
6
7
8

Lihat Abdul Kholiq, “Peran Sosial Gereja dalam Konteks
Relasi Muslim-Kristen,” dalam Jurnal Istiqro’,Volume 07,
Nomor 01, 2008. (Jakarta: Depag RI, 2008)
Dikutip oleh Abdul Kholiq dari pernyataan Sebastiano
Mosso dalam bukunya yang berjudul Tolleranza e
Pluralismo. Baca Abdul Kholiq, “Peran Sosial Gereja…”, h.
288
A. S. Hikam, “Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan
Civil Society”. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999).

untuk menyelaraskan berbagai konflik kepentingan
antarindividu, masyarakat, dan negara. Sedangkan
civil society menurut Havel, seperti yang dikutip
Hikamialah rakyat sebagai warga negara yang
mampu belajar tentang aturan-aturan main melalui
dialog demokratis dan penciptaan bersama batang
tubuh politik partisipatoris yang murni9.
Hefner10
menyatakan
bahwa
civil
society merupakan masyarakat modern yang
bercirikan kebebasan dan demokratisasi dalam
berinteraksi di masyarakat yang semakin plural dan
heterogen. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat
diharapkan mampu mengorganisasikan dirinya

mereka. Kepemimpinan mereka di berbagai organisasi
kemasyarakatan menyebabkan mereka mampu
membangun jejaring luas yang tidak hanya terbatas
pada komunitas di mana mereka tinggal. Organisasiorganisasi kemasyarakatan tersebut tidak jarang telah
memiliki struktur kepengurusan yang sangat lengkap,
mulai dari ketua sampai ke berbagai sub bidang
yang bergerak di berbagai aspek kehidupan sosial di
masyarakat. Pada gilirannya, keberadaan berbagai
organisasi masyarakat ini memegang peranan yang
sangat penting dalam membina munculnya potensi
kearifan lokal serta melestarikan nilai-nilai budaya.
Bagaimanapun juga, budaya/adat istiadat dapat menjadi

dan tumbuh kesadaran diri dalam mewujudkan
peradaban. Mereka akhirnya mampu mengatasi
dan berpartisipasi dalam kondisi global, kompleks,
penuh persaingan, dan perbedaan. Sementara, Hall
menyatakan bahwa masyarakat madani identik
dengan civil society, artinya suatu gagasan, anganangan, bayangan, cita-cita suatu komunitas yang
dapat terejawantahkan ke dalam kehidupan sosial.
Dalam masyarakat madani, pelaku sosial akan
berpegang teguh pada peradaban dan kemanusiaan.

sarana untuk mengajarkan betapa pentingnya sikap
toleransi dalam membina hubungan bermasyarakat
dalam komunitas yang berbeda etnis dan budaya.

PEMBAHASAN
Peranan Tokoh Masyarakat dalam
Menumbuhkan Toleransi Beragama
Para tokoh masyarakat di daerah yang
menjadi lokasi penelitian telah berkali-kali
menunjukkan peranan mereka dalam upaya
menciptakan perdamaian di komunitas mereka.
Bagaimanapun juga, tokoh adat dan agama
memiliki pengaruh di komunitas mereka masingmasing. Sebagai tokoh masyarakat, mereka mereka
senantiasa menjadi panutan. Pendapat mereka pun
senantiasa mendapatkan perhatian di komunitas
9 Ibid.
10 R.W. Hefner, “Civil Society: Cultural Possibility of a
Modern Ideal Society”, Vol.35, No, 3 Maret/April 1998.

Ketika terjadi konflik pun, tokoh-tokoh adat
tersebut juga senantiasa bersedia untuk membantu
upaya pemerintah dalam meredakan konflik serta
upaya rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
konflik. para tokoh-tokoh masyarakat bisanya memang
termasuk ke dalam kalangan mempunyai inisiatif
untuk meredakan konflik antar umat beragama.
Bekerja sama dengan para pimpinan agama, para tokoh
masyarakat, serta jajaran pemerintah daerah, dalam
hal mereka dengan cepat melakukan koordinasi untuk
mengambil tindakan penyelesaian bila terjadi konflik di
masyarakat. Pentingnya peranan tokoh adat dan agama
dalam upaya penanganan konflik di Aceh, Kalimantan
Barat, Poso dan Maluku memang terlihat ketika terjadi
berbagai konflik muncul di daerah-daerah tersebut
baik sebelum maupun setelah kejatuhan orde baru di
tahun 1998. Ketika terjadi ketegangan di masyarakat,
pemerintah daerah biasanya memang meminta bantuan
dari banyak elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat,
tokoh masyarakat, hingga tokoh agama. Keterlibatan
tokoh agama dan masyarakat diharapkan akan
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membantu upaya meredakan ketegangan ketika
muncul-gesekan-gesekan di masyarakat.
Di Poso misalnya, para pemimpin adat
berperan penting dalam upaya rekonsiliasi konflik
di sana.
Proses pengimplementasian butirbutir kesepakatan deklarasi Malino misalnya,
juga melibatkan seluruh organisasi masyarakat
adat yang ada di Poso untul mensosialisasikan
kesepakatan Deklarasi Malino ke seluruh lapisan
masyarakat. Untuk mensosialisasikan Deklarasi
Malino, Para tokoh adat juga bersinergi dengan
tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Pertama-tama,
mereka melakukan sosialisasi kepada komunitas
mereka masing-masing (Tokoh yang beragama
muslim mensosialisasikan kepada komunitas
muslim, sementara tokoh yang beragama Kristen
mensosialisasikannya umat Kristen). Setelah
melakukan sosialisasi kepada komunitas masingmasing, para tokoh kemudian bergabung lalu turun
ke masyarakat yang bercampuran (proporsi pemeluk
Islam-Kristen hampir sama besar).
Berbagai organisasi masyarakat tersebut
juga memiliki peranan penting dalam upaya
pencegahan konflik maupun penanganan pascakonflik. Lembaga-lembaga yang berlatar belakang
keagamaan (seperti NU, Muhammadiyah, dan
Dewan Gereja Indonesia) atau kepemudaan (seperti
HMI, PMII, GP Ansor dan KNPI) ternyata juga
turut berperan dan berkontribusi dalam proses
peace building di daerah-daerah yang menjadi
lokasi penelitian. Peranan mereka dapat dilihat baik
melalui program-program riil yang bersentuhan
langsung dengan masyarakat maupun melalui
pertemuan-pertemuan dialogis. Ketika tidak
terjadi konflik di masyarakat, pemerintah daerah
juga melakukan pendekatan dengan tokoh agama,
ormas, dan tokoh adat dalam konteks deteksi
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dini untuk mengantisipasi potensi terjadinya konflik
serta mencari akar permasalahan yang menyebabkan
terjadinya konflik. Dengan demikian, peran berbagai
organisasi kemasyarakatan tersebut tidak hanya bersifat
menciptakan kerukunan internal dalam komunitas
mereka (misalnya melalui penyebaran nilai-nilai
toleransi kepada anggota komunitas mereka masingmasing). Berbagai organisasi kemasyarakatan tersebut
juga berupaya membina kerukunan menjembatani
hubungan antara komunitas mereka dengan komunitas
lainnya, misalnya dengan mengundang pemuka atau
anggota komunitas lain untuk berpartisipasi dalam
berbagai perayaan serta acara bersifat massal lainnya
yang mereka adakan-sepanjang hal itu memungkinkan
dan tidak menyalahi nilai dan norma yang berlaku di
dalam komunitas merekat. Sebaliknya, bila mereka
mendapatkan undangan serupa dari etnis lain,
organisasi-organisasi adat tersebut juga berupaya turut
berpartisipasi.
Di Kalimantan Barat misalnya, berbagai LSM
yang berakar dari kelompok-kelompok yang bertikai
ternyata juga sangat aktif dalam upaya membangun
perdamaian di daerah tersebut. Dewan Adat Dayak
(DAD), Pancur Kasih, dan Institut Dayakologi
adalah beberapa organisasi kemasyarakatan yamg
menyuarakan pesan damai dari dan ke dalam lingkungan
masyarakat Dayak. Dari komunitas Melayu, Majelis
Adat Budaya Melayu (MABM), Forum Komunikasi
pemuda Melayu (FKPM)dan Gemawan juga berupaya
memainkan peran yang sama. Sementara, Yayasan
Keluarga Kerusuhan Sosial Sambas (YKSS),
Himpunan Mahasiswa Madura (HIMMA), serta Mitra
Sekolah Masyarakat (MISEM) mewakili suara warga
Madura. Berbagai organisasi kemasyarakatan tersebut
melakukan pertemuan secara intens untuk berdialog
dan kemudian mengkomunikasikan hasil-hasil yang
dicapai dalam berbagai pertemuan kepada komunitas

mereka masing-masing.
Dalam
sejumlah
peristiwa,
mereka
bahkan menjadi inspirator dan fasilitator bagi
berlangsungnya proses komunikasi perdamaian.
Sementara itu, Pergerakan Mahasiswa Islam
Indonesia (PMII) bekerja sama dengan beberapa
organisasi kepemudaan setempat untuk mensterilkan
pemikiran masyarakat dari konflik bernuansa
SARA yang pernah terjadi di Maluku. Mereka
berupaya menanamkan kesadaran bahwa konflik
yang pernah terjadi di Maluku bukanlah konflik
agama, melainkan konflik antar elit (lokal maupun
nasional) dengan kepentingannya masing-masing11.
Pemerintah daerah juga aktif melibatkan para
tokoh masyarakat dengan memfasilitasi dialog antar
tokoh masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan
kerukunan hidup di masyarakat. Pertemuan antar
tokoh adat dan agama dapat menjadi sarana strategis
bagi mereka untuk saling bertukar pandangan dan
mencari kesepahaman dalam rangka menciptakan
kerukunan dan toleransi di dalam komunitas
mereka masing-masing. Pemerintah daerah juga
memanfaatkan keberadaan dialog antar tokoh ini
dengan menggunakannya sebagai sarana untuk
menampung berbagai aspirasi dan kepentingan
mereka, misalnya aspirasi soal kebudayaan, politik,
dan kehidupan yang harmonis di masyarakat.
Contoh dialog antar tokoh semacam ini adalah
pertemuan tokoh adat multi etnis se- Kabupaten
Poso. “Musyawarah Lembaga Adat Kecamatan
dan Ketua Etnis Kabupaten Poso” tersebut
dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 16 April 2009 di
11 Hasbullah Toisuta, Abubakar Kabakoran, M. Yani
Kubangun, et.al., dalam “Damai,….Damai, di Maluku..!”
dalam Revitalisasi Kearifan Lokal : Studi Resolusi
Konflik di Kalimantan Barat, Maluku, dan Poso., Alpha
Amirrachman (ed.), op.cit.

Kecamatan Pamona Utara12. Forum pertemuan antar
tokoh masyarakat ini juga memunculkan pengakuan
bahwa instrumen kearifan lokal seperti nilai-nilai
adat memegang peranan penting dalam menciptakan
kehidupan yang damai dan saling menghormati. Hal
inilah yang menyebabkan berbagai instrumen kearifan
lokal tersebut perlu dilestarikan. Sementara itu,
Bakesbangpollinmas Kalimantan Barat menbentuk
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), yang
anggotanya berasal dari berbagai kalangan, mulai dari
tokoh pemuda, akademisi, hingga tetua adat.
Dalam pembinaan sikap toleransi masyarakat,
tokoh masyarakat juga bekerja sama dengan aparat
pemerintah untuk menjaga kerukunan antar umat
beragama, dengan menjauhkan masyarakat dari halhal yang tidak terpuji. Di Maluku, pemerintah daerah
mengakui pentingnya peranan tokoh adat dalam
pembinaan kerukunan masyarakat dengan berupaya
agar hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik
(seperti miras dan perkelahian kecil) dapat diselesaikan
secara adat sebelum permasalahan tersebut dibawa
ke kepolisian. Hal ini tentu saja menyebabkan
berbagai persoalan kecil tersebut bisa diselesaikan
cukup dengan menggunakan ketentuan hukum adat,
sehingga persoalan tidak melebar dan berlarut-larut
penyelesaiannya.
Untuk membangun kerukunan hidup beragama,
pemerintah daerah juga berharap agar para tokoh adat
juga menginternalisasikan nilai-nilai budaya yang
dapat membangun budaya damai (peace culture) dalam
kehidupan sehari-hari masyarakat. Untuk mendukung
pembangunan toleransi beragama, Para pemuka
adat di Maluku misalnya, bisa mensosialisasikan
nilai-nilai kekerabatan (seperti pela, gandong, atau
12

Laporan Kegiatan Sosialisasi/Dialog Kerukunan Umat
Beragama bagi Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh
Adat, TOkoh Perempuan, LSM dan Tokoh Pemuda, (Poso:
Badan Kesbang dan Limas, 2009).
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famili). Tokoh adat di Poso juga dapat membangun
toleransi beragama dengan mensosialisasikan
nilai-nilai filosofi adat (seperti nilai-nilai sintuwu
maroso) kepada masyarakat Poso. Sedangkan
para tokoh adat Melayu di Kalimantan Barat dapat
memasyarakatkan nilai-nilai “di mana bumi dipijak
di situ langit dijunjung” untuk membangun budaya
toleransi di komunitas mereka. Penjelasan di atas
menunjukkan pada kita bahwa keberadaan modal
sosial seperti budaya adat istiadat ternyata juga dapat
dimanfaatkan untuk mendorong toleransi beragama.
Para tokoh adat yang berbeda agama diharapkan
dapat melakukan pembinaan, baik yang sifatnya
internal di komunitas mereka masing-masing
maupun bekerja sama dengan tokoh yang lain dalam
melakukan pembinaan antar umat beragama. Tokoh
adat juga dapat mendukung pembanguan kerukunan
hidup di masyarakat dengan berupaya memasukkan
pembelajaran tentang nilai-nilai tradisional ke
dalam kurikulum pendidikan di sekolah, terutama
dalam bentuk pendidikan budi pekerti dan bahasa
daerah.
Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam
Menumbuhkan Toleransi Beragama
Kesadaran untuk menciptakan kondisi yang
tidak tersekat-sekat ini juga ditunjukkan oleh
beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Sejumlah LSM di daerah yang menjadi lokasi
penelitian telah melibatkan diri secara langsung
dalam upaya membangun rekonsiliasi pasca konflik
dan perdamaian (peace building). Di daerah-daerah
yang pernah mengalami konflik, berbagai LSM lokal
dan internasional terlibat langsung dalam upaya
rekonsiliasi, pemulihan, rehabilitasi, maupun peace
building. Upaya peace building yang dilakukan
oleh berbagai LSM ini seringkali memiliki kaitan
yang erat dengan pembangunan toleransi beragama.
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Program yang digalakkan setidaknya berupaya membina
serta mempertahankan kondisi kenyamanan dan perdamaian
yang telah tercipta.

Di Kalimantan Barat, sejumlah LSM terlibat
dalam upaya membangun toleransi antar umat
beragama. Salah satu LSM yang aktif dalam upaya
membangun perdamaian di Kalimantan Barat
adalah Pusat Percepatan Ke Arah Pemahaman Antar
Umat Agama dan Etnis (Center of Acceleration for
Interreligious and Etnic Understanding disingkat
CAIREU). Lembaga ini dibentuk oleh sejumlah dosen
STAIN Pontianak, meski ia bukan merupakan lembaga
formal yang berada dalam struktur kelembagaan STAIN
Pontianak. Di Kalimantan Barat, CAIREU memainkan
peran sebagai pusat studi dan penelitian tentang
konflik, potensi konflik, serta potensi perdamaian yang
ada di masyarakat. Selain itu, lembaga ini juga menjadi
wahana komunikasi dan silaturahmi antar tokoh dari
berbagai kalangan agama dan etnis demi membangun
dukungan civil society terhadap pemahaman antar
umat beragama dan etnis. Dalam berbagai kegiatan
mereka, CAIREU berupaya mempromosikan nilainilai perdamaian secara kultural. Nilai-nilai adat dan
agama menjadi bagian penting dalam berbagai upaya
peace building yang dilakukan oleh CAIREU. Salah
satu program kerja CAIREU yang berkaitan dengan
pembangunan toleransi beragama adalah pendidikan
mulitkultural untuk pelajar, mahasiswa dan civil society.
CAIREU juga rutin mengadakan berbagai focus group
discussion (FGD) dengan tema-tema yang relevan dan
melibatkan peserta dari pihak-pihak terkait. Tema dari
berbagai diskusi tersebut pun sangat beragam, mulai
dari kehidupan pemeluk Konghucu, fenomena aliran
sesat, Islam di Amerika, hingga, potensi konflik dalam
pilkada. Sebagai bentuk terapi terhadap korban konflik,
CAIREU juga berupaya mengembangkan program
”promosi perdamaian tanpa kekerasan”. Program

traumatik healing ini antara lain dilakukan dengan
pembelajaran materi terapi gerak dan tari (dance
and movement theraphy) dalam sejumlah pelatihan
yang mereka lakukan.
Di Maluku, InstitutTifa Damai Maluku berusaha
membangun upaya perdamaian yang sistematis dan
berkelanjutan dengan mengembangkan preventive
tools dan action tools untuk mengurangi dampak
konflik dan mencegah terjadinya konflik baru di
Maluku. Institut Tifa Damai Maluku menjadi sebuah
wadah yang melakukan tugas-tugas perdamaian
yang berkelanjutan. Mereka membentuk Early
Warning System for Confict (EWSC) Sekretariat
Maluku atau Jaringan Peringatan Dini Konflik
Sekretariat Maluku. Keduanya melakukan tugastugas perdamaian yang meliputi membangun
jaringan ditingkat masyarakat basis (Grassroot),
mencegah konflik secara dini (Early Warning),
dan tanggap dini (Early Response) yang sistematis
terhadap kondisi-kondisi terjadinya konflik dalam
suatu sistem kerja yang berkelanjutan.
Program-program Institut Tifa Damai Maluku
bertujuan untuk memberdayakan potensi lokal dan
memperkuat kapasitas lokal untuk memberi respons
langsung dalam upaya mencegah konflik. Programprogram ini berupaya mengembangkan sistem
intervensi untuk membangun perdamaian yang
mendasar dan berkelanjutan. Program-program
mereka berupaya mengembangkan pengetahuan dan
cara pandang lokal, potensi dan kapasitas lokal untuk
memberi respons langsung dalam upaya mencegah
konflik di Maluku. Institut Tifa Damai Maluku
juga berupaya untuk mengembangkan dialog antar
umat beragama. Berbagai dialog tersebut antara lain
bertujuan untuk mengikat hubungan silaturahmi
yang pernah putus setelah konflik pada tahun 1999.
Seperti juga CAIREU di Kalimantan Barat, Institut

Tifa Damai Maluku berupaya menginternalisasikan
nilai-nilai tradisional seperti pela gandong untuk
mengembangkan sikap toleransi di dalam masyarakat
Maluku. Pela gandong dipercaya dapat mengikat
silaturahmi antara komunitas satu dengan komunitas
lainnya yang beda agama.
Pusat Resolusi Konflik dan Perdamaian (PRKP)
merupakan salah satu LSM yang terlibat dalam upaya
peace building di Poso. PRKP berupaya melakukan
rekosiliasi di antara pemuda Poso dengan menggunakan
pendekatan agama dan budaya13. Keinginan untuk
melibatkan pemuda lebih jauh dalam perdamaian
Poso kemudian mengilhami PRKP untuk menginisiasi
sebuah pertemuan akbar. Pertemuan yang digagas
oleh PRKP tersebut mencoba memadukan pendekatan
budaya dengan agama. Pendekatan agama dilakukan
dengan merekrut peserta dari Organisasi Pemuda dan
mahasiswa yang berbasis agama, misalnya HMI, HPA,
KPS-GKST, GMKI, PMII, IPNU, IMM, dan lain-lain.
Acara Temu Akbar Pemuda Poso yang berlangsung
antara tanggal 12-14 September 2004 itu sendiri
dikemas dalam bentuk kegiatan budaya. Hal inilah
yang menyebabkan PRKP juga mengundang organisasi
pemuda yang tumbuh dan berkembang di desa (seperti
FKM Tojo, Pemuda Pebato, FKPS Pamona Selatan,
dan lain-lain). Jumlah peserta yang berkumpul saat
itu sekitar 300 orang. Banyak di antara mereka yang
baru pertama kalinya menginjakkan kaki di Tentena,
sejak tahun 1998. Kedatangan mereka bertujuan untuk
berbagi pengalaman selama konflik berlangsung14.
Sinergi Civil Society dan Pemerintah dalam Forum
Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
dalam Menumbuhkan Toleransi Beragama
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
13 Sonny Lempadely, Konflik Etnis dan Civil Society di
Indonesia. (Yogyakarta: PSKP-UGM, 2005)
14 PRKP-Poso, Laporan Temu Akbar Pemuda Poso 12-14
September 2004, (Poso : 2004).
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dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama
dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun
2006. FKUB dibentuk sebagai salah satu sarana
pertemuan antara para tokoh dari komunitas
agama yang berbeda. Secara umum, Peran FKUB
dalam mengembangkan toleransi beragama di
daerah-daerah yang menjadi lokasi evaluasi dapat
dirumuskan sebagai berikut. Pertama,
untuk
mengantisipasi dan menjaga agar jangan sampai
ada gejala-gejala yang timbul dari masingmasing agama yang menjurus kepada provokasi
dan hasutan untuk memusuhi agama lain, bila
gejala tersebut ada di dalam agama tertentu maka

ternyata masih sejalan dengan ketentuan Peraturan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pelaksanan Tugas Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat
Beragama, dan Pendirian Tempat Ibadah. Artinya,
anggota FKUB berasal dari perwakilan pemeluk
berbagai agama setempat yang diakui pemerintah.
Komposisi keanggotaan FKUB tersebut ditetapkan
berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama
setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang
dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/

akan dibahas dalam rapat-rapat di FKUB. Kedua,
melakukan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan
keagamaan serta mendukung setiap program dari
agama yang ada dalam rangka memupuk toleransi
beragama. Ketiga, memberikan masukan kepada
pemerintah daerah terkait dengan adanya isu atau
permasalahan-permasalahan yang terjadi untuk
diambil kebijakan guna menyelesaikan persoalanpersoalan keagamaan tersebut15. Di Aceh misalnya,
pemerintah daerah berupaya meningkatkan peranan
FKUB dengan memberikan wewenang kepada
lembaga tersebut untuk memberikan rekomendasi
terhadap pendirian tempat ibadah di Aceh.
Ketentuan ini termuat dalam rancangan Qanun
yang disiapkan pemerintah daerah di Aceh, meski
ketentuan tersebut hanya berlaku untuk pendirian
tempat ibadah di kabupaten/kota.

kota. Jumlah anggotanya pun tidak melebihi 21 orang
untuk tingkat provinsi dan 17 orang untuk tingkat
kabupaten.

Pengamatan di daerah menunjukkan bahwa
jumlah dan komposisi keanggotaan dari FKUB
15. Wawancara dengan Messak, Pegawai Kanwil Hukum
dan HAM Propinsi Maluku; Wawancara dengan
Syamsul Rizal, Ketua FKUB Provinsi NAD, pada tanggal
2 Oktober 2009; Wawancara dengan Pdt. Christian
Botingge, Sekretaris FKUB Poso, Poso, 11 September
2009; Wawancara dengan Ahmad Ja’is, Anggota FKUB
Provinsi Kalimantan Barat. Tanggal 2 Oktober 2008.
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Meski lembaga tersebut telah terbentuk di
sejumlah daerah, peran dan fungsi FKUB provinsi
maupun kabupaten ternyata belum maksimal.
Keterbatasan dana mengurangi kemampuan FKUB
yang ada di daerah untuk melahirkan program-program
yang berkesinambungan di bidang peningkatan
kerukunan beragama. Nyaris tidak ada kegiatan yang
merupakan inisiatif sendiri. Kegiatan baru diadakan
jika ada support dana pemerintah. Alhasil, kegiatan
yang dilakukan FKUB lebih banyak pada kegiatan
sosialisasi an sich. Sebagian besar kegiatan FKUB di
daerah hanya berupa menghadiri pertemuan dan dialog
antar umat beragama, baik di tingkat nasional maupun
daerah. Kondisi di sejumlah daerah yang menjadi
lokasi evaluasi menunjukkan relatif kurangnya
perhatian pemerintah terhadap FKUB. Bahkan dari
sisi penganggaran, tampaknya penciptaan kerukunan
belum menjadi prioritas.16 Pemerintah daerah di
16. Beberapa kegiatan dialog kerukunan umat beragama
masih mengandalkan dana Adhock, seperti sosialisasi
pada tahun 2009, sebagaimana tertuang dalam Surat
Keputusan Bupati Poso N0. 188.45/1529/BKPL/2009,
tanggal 5 Juni 2009.

berbagai
kabupaten/kota
memang
telah
menganggarkan dana untuk mendukung kegiatan
FKUB, namun jumlahnya biasanya masih bergantung
pada kemampuan keuangan dari pemerintah daerah
itu. Meski terdapat kasus seperti Pemerintah
Kabupaten Sanggau yang mampu memberikan
bantuan operasional untuk kegiatan FKUB hingga
ke tingkat kecamatan, kenyataannya belum semua
FKUB yang sudah terbentuk mendapatkan bantuan
fasilitas, sarana, dan anggaran yang memadai dari
pemerintah. Contohnya adalah FKUB Provinsi
Kalimantan Barat yang hingga Bulan Oktober
2009 sama sekali belum menerima anggaran dari
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, meski
sebelumnya pemerintah daerah telah menjanjikan
anggaran untuk kegiatan FKUB tahun 200917.
Meski kurang mendapatkan dukungan dari
pemerintah, FKUB di sejumlah daerah ternyata
masih bisa menjalankan peranan mereka dalam
menjaga kerukunan umat beragama. Di Aceh
misalnya, FKUB turut terlibat dalam upaya
mendamaikan pertikaian internal dua kelompok
agama di sana. FKUB menfasilitasi kedua kelompok
yang bertikai tersebut untuk berdialog dan mencari
titik temu di antara keduanya. Sementara FKUB di
Provinsi Kalimantan Barat tetap dapat melakukan
pertemuan secara rutin.. Tidak jarang, kegiatan
FKUB di Kalimantan Barat harus dibiayai oleh
para pengurusnya dengan menggunakan biaya
dari kantong mereka sendiri atau mencari dana
dari sumber lain selain pemerintah. Di Poso,
seluruh instrumen untuk berkomunikasi dengan
masyarakat dipergunakan semaksimal mungkin
oleh para pengurus FKUB. Misalkan saja selama
bulan Ramadhan 1429 H (2008 M), para FKUB
17 “Pemprov Kalbar Belum Anggarkan FKUB”, http://
kalbar.depag.go.id/index.php?
a=detilberita&id
=1961.

memaksimalkan pengurus muslimnya untuk gencar
mensosialisasikan perlunya kerukunan dan kehidupan
keberagamaan yang toleran.18 Begitu pula pengurus
yang berasal dari agama lain19.
Peran dan fungsi FKUB baik di provinsi maupun
kabupaten tampaknya masih bisa diandalkan. Persepsi
masyarakat terhadap FKUB tampaknya masih cukup
positif, misalnya dalam upaya penanganan berbagai
tindak intoleransi.
Tabel 1.
Keaktifan FKUB dalam Menyelesaikan Kasus Umat
Beragama di Daerah
No Pernyataan
F
%
1
2
3

Tidak pernah
Kadang
Selalu
Total

5
21
31
57

8.8
36.8
54.4
100.0

Sumber: Data diolah dari hasil survei

Perhatikan juga respon masyarakat terhadap
FKUB dalam tabel-tabel di bawah ini:
Tabel 2.
Tingkat Keaktifan FKUB dalam Menjalankan
Kegiatan
untuk Meningkatkan Toleransi Beragama
F
%
No
Pernyataan

1
2
3

Tidak aktif
Cukup Aktif
Sangat Aktif
Total

7
44
7
58

12.1
75.9
12.1
100.0

Sumber: data diolah dari hasil survei

Tabel 3.
FKUB Menyelenggarakan Sosialisasi ke Masyarakat
Mengenai Pentingnya Toleransi Beragama
18

Laporan FKUB Kabupaten Poso Tahun 2008, (Poso:
Kesbang Pol, 2008)
19 Wawancara dengan Laili Sumarli dan Pdt. Christian
Botinge, 10 September 2009
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No
1
2
3

Pernyataan

Tidak pernah
Kadang
Selalu
Total

F
4
34
21
59

%
6.8
57.6
35.6
100.0

program LSM tersebut. Berbagai program LSM yang
dipandang tepat sasaran ini ternyata nyaris tidak
dikoordinasikan dengan pemerintah setempat.

Sumber: data diolah dari hasil survei

Selain FKUB yang eksistensinya diakui di
tengah masyarakat, pengamatan di Aceh, Kalimantan
Barat, Maluku. dan Poso juga menunjukkan bahwa
eksistensi lembaga swadaya masyarakat (LSM)—
yang sama sekali terpisah dari negara— dalam upaya
membangun perdamaian dan toleransi beragama
ternyata tidak bisa diabaikan. Program-program
mereka dianggap lebih tepat sasaran dibandingkan
upaya yang dilakukan pemerintah.20 Namun,
sejumlah hal tetap harus menjadi catatan. Pertama,
pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa
program kerja LSM umumnya sangat terbatas
jangka waktunya. Kelangsungan program mereka
juga sangat bergantung pada ketersediaan dana.
Sangat disayangkan bahwa sebagian besar LSM
yang ada menggantungkan pendanaannya pada
para donor lokal dan internasional, sehingga ketika
para donor tersebut mengakhiri donasinya, maka
aktifitas LSM ini menjadi terhenti. Tidak jarang,
sebuah program mulai dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat ternyata harus terhenti di tengah jalan
karena jangka waktu pelaksanaan program tersebut
telah habis atau karena LSM tersebut kehabisan dana.
Kedua, pemerintah tampaknya kurang mempunyai
perhatian terhadap keberlangsungan program positif
yang telah digagas oleh LSM-LSM. Ketika program
yang dijalankan LSM berhenti karena habis masa
kerjanya atau kehabisan dana, pemerintah tidak
banyak bertindak dalam menindak-lanjuti program20 Subro,
Alternatif
Pemberdayaan
Pengungsi,
Pontianak, Seminar Pemberdayaan Pengungsi Korban
Kerusuhan Sosial Sambas, 2002.
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PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengumpulan data di
lapangan, kesimpulan yang dihasilkan dari kegiatan
penelitian ini adalah sebagai berikut :
Para tokoh masyarakat di daerah yang menjadi
lokasi penelitian telah menunjukkan peranan mereka
dalam upaya menciptakan kondisi yang toleran.
Pengaruh yang signifikan di kalangan komunitas
mereka masing-masing memungkinkan tokoh adat dan
agama memainkan peranan mereka dalam meredakan
ketegangan sosial di masyarakat. Tokoh-tokoh
masyarakat juga banyak membantu pemerintah dalam
upaya rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
terjadinya konflik di masyarakat.
Berbagai organisasi masyarakat juga memiliki
peranan penting dalam upaya menumbuhkan budaya
toleran ini. Peranan mereka dapat dilihat baik melalui
program-program riil yang bersentuhan langsung
dengan masyarakat maupun melalui pertemuanpertemuan dialogis. Berbagai Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM), sebagai bagian dari organisasi
masyarakat, juga menunjukkan kesadaran akan
pentingnya penciptaan kohesi sosial di masyarakat.
LSM banyak berperan dalam upaya membantu
“penyembuhan” masyarakat melalui upaya rehabilitasi
sosial dan ekonomi terhadap para korban konflik.
Mereka menyelenggarakan berbagai aksi sosial dan
berupaya menciptakan forum ‘pertemuan bersama’,
meski hal itu terkadang dilakukan tanpa mengangkat
tema toleransi beragama. Upaya LSM tersebut

seringkali dapat mempercepat proses terciptanya
kerukunan yang sejati, karena forum-forum sosial
itu dapat menghancurkan sekat-sekat komunikasi
yang ada di antara mereka.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian, saran-saran
yang dapat diberikan antara lain adalah :
1. Pemerintah perlu melakukan dialog yang
berkesimbungan dengan berbagai elemen civil
society dalam upaya menciptakan toleransi antar
umat beragama di Indonesia.
2. Untuk menumbuhkan sikap saling hormat
menghormati antar agama dan juga antar etnis
perlu kiranya memasukkan muatan pendidikan
multikultural dalam kurikulum pendidikan.
Pemerintah perlu menjadikan wacana toleransi
beragama ini sebagai sebuah konsep yang bisa
diajarkan disekolah-sekolah sebagai bagian dari
pendidikan demokrasi yang berkesinambungan.
Hal ini membentuk akar yang kuat demi
mengembangkan civil society yang mengarah
kepada kerukunan dan toleransi beragama di
Indonesia.
3. Perlunya pemahaman dan tafsir keagamaan
yang berparadigma pluralisme, sehingga tafsir
yang dihasilkan juga bernilai pluralis. Untuk itu,
perlu diadakannya dialog dengan cendikiawan
dan para tokoh agama dan merangkul mereka
untuk melakukan reinterpretasi atas doktrindoktrin keagamaan ortodoks yang sementara
ini dijadikan dalih untuk bersikap eksklusif
sehingga konsep multikulturalisme dapat
diterima dengan baik di tengah masyarakat.
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Abstract
The traditional market is one of the driving joints for society Indonesian economy . In this case the market
becomes a meeting place sellers and buyers to trade in order to meet daily needs . However , in line with the
changing times , the existence of traditional markets as if marginalized . This is because market conditions
traditionally considered less worthy as areea trade , so that the traditional merchant was unable to compete
with modern markets such as supermarkets and hypermarkets that exist today . This happens in various
provinces, including the province of West Java which has increased the number of retail businesses in each
county / city . Therefore it is necessary to assist the Government’s attention in the traditional traders obtain
their rights through the development and rejuvenation of urban markets in order to compete with the modern
retail business as stipulated in Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 112 of 2007 on
Management and Development of Traditional Markets , Shopping and Modern Stores .
Keywords: Traditional Market, Modern Market, Trader Traditional Rights

Abstrak
Pasar tradisional merupakan salah satu penggerak sendi perekonomian bagi masyarakat Indonesia. Dalam hal
ini pasar menjadi tempat terjadinya bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi perdagangan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, dengan seiring perkembangan jaman, keberadaan
pasar tradisional seakan-akan termajinalkan. Hal ini dikarenakan kondisi pasar tradisional dianggap kurang
layak sebagai areea perdagangan, sehingga para pedagang tradisional pun kalah bersaing dengan pasar modern
berupa supermarket dan hypermarket yang ada saat ini. Hal ini terjadi di berbagai provinsi termasuk provinsi
Jawa Barat yang mengalami peningkatan jumlah usaha ritel di setiap kabupaten/kota. Oleh karena itu perlu
perhatian Pemerintah untuk membantu para pedagang tradisional dalam memperoleh hak-haknya melalui
pembangunan dan peremajaan pasar diperkotaan agar dapat bersaing dengan usaha ritel modern sebagaimana
yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
Kata kunci : Pasar Tradisional, Pasar Modern, Hak Pedagang Tradisional

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Persaingan industri ritel telah melanda negaranegara dunia, khususnya antara usaha ritel tradisional
dan ritel modern. Di Indonesia, persaingan ritel
dapat terlihat dari banyaknya usaha ritel modern,
yang berbentuk supermarket dan hypermarket di
berbagai daerah yang berupaya mencari pelanggan
baru dengan berbagai strategi. Salah satu strategi
tersebut adalah dengan memberikan kenyamanan,
kebersihan dan kerapihan yang jarang ditemui pada
kondisi pasar tradisional.
Berkenaan dengan hal tersebut, Bisnis

pasar modern memiliki jenis yang beragam dan
mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini sesuai
dengan hasil Survei AC Nielsen tahun 2010 yang
menggambarkan bahwa pasar modern meningkat
31,4 persen pertahun, sedangkan pasar tradisional
menurun 8,01 persen. Di sektor makanan, pangsa pasar
supermarket meningkat dari 11 persen menjadi 40
persen.2 . Data tersebut mengindikasikan bahwa pasar
tradisional masih kalah bersaing dengan pasar modern.
Masyarakat lebih memilih untuk berbelanja pada
usaha ritel modern atau pasar modern yang memiliki
kenyamanan, kebersihan dan kerapihannya dibanding
dengan pasar tradisional yang masih terkesan kurang

ritel dapat dibagi menjadi tiga kelompok usaha
perdagangan eceran yaitu:
1. Grosir (pedagang besar) atau hypermarket.
Kelompok ini umumnya hanya ada di kotakota besar dan jumlahnya sedikit. Di Indonesia
yang termasuk dalam kelompok ini adalah:
a)      PT Alfa Retailindo dengan nama gerai Alfa.
b)   PT Makro Indonesia dengan nama gerai
Makro.
c)      PT Carrefour Indonesia dengan nama gerai
Carrefour.
d)   PT Goro Batara Sakti dengan nama gerai
Goro.
e)   PT Hero Supermarket dengan nama gerai
Giant.
f)       PT Matahari Putra Prima dengan nama gerai
Matahari.
2.      Pengecer besar atau menengah dengan jumlah
gerai sekitar 500 gerai.
3.      Minimarket modern. Pelaku kelompok ini tidak
banyak namun mengalami perkembangan
pesat.1

bersih dan belum tertata rapih.
Di daerah perkotaan yang masyarakatnya
memiliki mobilitas yang tinggi, keberadaan pasar
seakan-akan terlupakan. Hal ini juga terjadi pada
provinsi Jawa Barat, yang sebagian masyarakatnya
lebih memilih untuk berbelanja pada usaha ritel yang
menjamur di provinsi tersebut. Salah satunya dapat
terlihat pada Kota Bandung yang saat ini memiliki
jumlah minimarket mencapai 400 unit dan sudah berizin.
Jumlah tersebut mengacu pada jumlah penduduk yang
ada di Kota Bandung sekitar 3 juta jiwa. Bahkan pada
siang hari jumlah penduduk Kota Bandung naik 3 kali
lipat seiring aktivitas masyarakat.3 Begitupun dengan
Kota Cirebon yang sudah memiliki minimarket
sebanyak 44 unit atau sekitar 2 minimarket di setiap
ruas jalan di Kota Cirebon.4
Kenyataan ini sangat memprihatinkan, karena
peningkatan jumlah usaha ritel dapat mematikan usaha
pedagang tradisional karena masyarakat akan jarang
membeli berbagai kebutuhan di pasar karena sebagian
pasar memiliki kondisi yang dianggap tidak layak
untuk dijadikan tempat berdagang. Berdasarkan data

Berdasarkan pengelompokan tersebut, dapat
diketahui bahwa usaha ritel atau yang biasa disebut

2. http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20130215/selamatkanpasar-rakyat.html
3 http://www.klik-galamedia.com/jangan-hanya-omong-kosong
4 http://bandung.bisnis.com/m/read/20140307/61825/501634/
penerbitan-perda-minimarket-di-kota-cirebon-kembali-molor

1. http://budipratiko9.blogspot.com/2014/03/bisnis-ritel.html
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Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat,
total pasar tradisional di provinsi itu sebanyak 611
unit. Dari jumlah tersebut, 70% pasar tradisional
sudah tidak layak.5
Ketidaklayakan kondisi pasar tersebut
menyebabkan keadaan pedagang tradisional
semakin terpuruk dan kalah bersaing dengan pasar
modern, sehingga mereka tidak memperoleh hakhaknya. Oleh karena itu perlu perhatian Pemerintah
untuk membantu para pedagang tradisional dalam
memperoleh hak-haknya melalui pembangunan dan
peremajaan pasar diperkotaan agar dapat bersaing
dengan usaha ritel modern sebagaimana yang diatur

Tujuan
1. Mengidentifikasikan peran Pemerintah Daerah
dalam upaya pemenuhan hak-hak pedagang
tradisional melalui pembangunan dan peremajaan
pasar di perkotaan
2. Mengetahui berbagai hambatan yang dihadapi
pemerintah dalam upaya pemenuhan hak-hak
pedagang tradisional melalui pembangunan dan
peremajaan pasar di perkotaan

dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112
Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah
penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai
pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan,
mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan
lainnya;

Dengan Pembangunan dan peremajaan
pasar diharapkan para pedagang tradisional
memiliki tempat yang layak dalam menjalankan
dan mengembangkan usaha yang dimilikinya,
sekaligus melindungi hak-hak pedagang dalam
upaya pencarian nafkah.
Rumusan Masalah
1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat dalam upaya pemenuhan hak-hak
pedagang tradisional melalui pembangunan
dan peremajaan pasar di perkotaan?
2. Hambatan apa yang dihadapi pemerintah dalam
upaya pemenuhan hak-hak pedagang tradisional
melalui pembangunan dan peremajaan pasar di
perkotaan?

5

http://bandung.bisnis.com/m/read/20120205/5/140470/
revitalisasi-pasar-tradisional-di-jabar-terhambat-minimnyaanggaran

Kerangka Teori
1. Pasar
Definisi

Pasar menurut Pasal 1 butir 1

Dalam hal ini Pasar di bagi dua yaitu :
1. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya
penjual dan pembeli serta ditandai dengan
adanya transaksi penjual pembeli secara
langsung dan biasanya ada proses tawarmenawar, bangunan biasanya terdiri dari kioskios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang
dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola
pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan seharihari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan,
buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian
barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu,
ada pula yang menjual kue-kue dan barangbarang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak
ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak
dekat kawasan perumahan agar memudahkan
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pembeli untuk mencapai pasar.6

arteri sekunder.
2. Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan,
hanya boleh berlokasi pada atau pada
akses sistem jaringan jalan arteri
atau kolektor, dan tidak boleh berada
pada kawasan pelayanan lokal atau
lingkungan (perumahan) di dalam kota/
perkotaan.
3. Supermarket dan Departement Store:
Tidak boleh berlokasi pada sistem
jaringan jalan lingkungan; dan tidak
boleh berada pada kawasan pelayanan
lingkungan (perumahan) di dalam kota.

2. Pasar Modern, yang tidak banyak berbeda
dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini
penjual dan pembeli tidak bertransakasi secara
langsung melainkan pembeli melihat label
harga yang tercantum dalam barang (barcode),
berada dalam bangunan dan pelayanannya
dilakukan secara mandiri (swalayan) atau
dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang
yang dijual, selain bahan makanan makanan
seperti; buah, sayuran, daging; sebagian besar
barang lainnya yang dijual adalah barang
yang dapat bertahan lama. Contoh dari pasar
modern adalah hypermart, pasar swalayan
(supermarket), dan minimarket.7
Pengaturan pasar tradisional dan pasar
modern telah tercantum dalam Peraturan
pemerintah Presiden Nomor 112 Tahun
2007 Tentang Penataan dan Pembinaan
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern dan Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor :
53/M-Dag/Per/12/2008 Tentang Pedoman
Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern yang
mengemukakan :
Batas luas lantai penjualan took modern:
minimarket < 400 m2, supermarket 400
m2 s/d 5.000 m2, hypermarket di atas m2,
department store di atas 400 M2, perkulakan
di atas 5.000 M2.
a. Pengaturan Lokasi :
1. Perkulakan: hanya boleh berlokasi
pada atau pada akses sistem jaringan
jalan arteri atau kolektor primer atau
6. http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar
7. Ibid.
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4. Pasar Tradisional: boleh berlokasi pada
setiap sistem jaringan jalan.
b.

Perizinan:
1. Izin Usaha Pengelolaan Pasar
Tradisional (IUP2T) untuk Pasar
Tradisional,
2. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
untuk pertokoan, mall, plaza, dan
pusat perdagangan,
3. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
untuk minimarket, supermarket,
department store, hypermarket &
perkulakan
4.
Kelengkapan Permintaan IUP2T,
IUPP, dsan IUTM: Studi Kelayakan
termasuk AMDAL serta Rencana
Kemitraan
5. dengan UK (Usaha Kecil).
6. IUP2T, IUPP dan IUTM diterbitkan
oleh Bupati/Walikota dan Gubernur
untuk Pemprov DKI Jakarta.
7. Pedoman Tata cara Perizinan
ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

c.

Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintah dan Pemerintah Daerah
baik secara sendiri-sendiri maupun
bersama-sama sesuai dengan bidang
tugasnya masing-masing melakukan
pembinan dan pengawasan Pasar dan
Toko Modern.
d. Pemberdayaan
Pasar
Tradisional
Mengupayakan
sumber-sumber alternative pendanaan
untuk
pemberdayaan,meningkatkan
kompetensi pedagang dan pengelola,
memprioritaskan
kesempatan
memperoleh tempat usaha bagi
pedagang pasar tradisional yang
telah ada sebelum dilakukan renovasi
atau relokasi, serta mengevaluasi
pengelolaan.
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
Memberdayakan pusat perbelanjaan
dan took modern dalam membina
pasar tradisional, serta mengawasi
pelaksanaan kemitraan.8

2. Hak-Hak pedagang Tradisional
Yang dimaksud pedagang adalah seseorang
atau lembaga yang membeli dan menjual
barang kembali tanpa merubah bentuk dan
tanggungjawab sendiri dengan tujuan untuk
mendapatkan keuntungan.9
Berkenaan dengan hal tersebut, Pedagang
dibedakan menjadi:
1. Pedagang Besar (Grosir atau Wholesaler)
adalah pedagang yang membeli barang
dan menjualnya kembali kepada pedagang
8.

http://bulletin.penataanruang.net/upload/data_artikel/
edisi4d.pdf
9. http://balaipustaka.wordpress.com/2009/03/15/pengertiandistribusi/

2.

yang lain. Pedagang besar selalu membeli dan
menjual barang dalam partai besar.
Pedagang Eceran (Retailer) adalah pedagang
yang membeli barang dan menjualnya kembali
langsung kepada konsumen. Untuk membeli
biasa partai besar, tetapi menjualnya biasanya
dalam partai kecil atau per-satuan.

Dalam melakukan pencarian nafkah di pasar
tradisional, para pedagang memiliki hak-hak
sebagaimana yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan yaitu :
1. Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan
penghidupan yang layak, sebagaimana tertuang
dalam :
a. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yang menyatakan : “Tiap-tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan.”
b. Pasal 9 ayat (1) Undang-Unsang Nomor
39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
yang mengemukakan, “Setiap orang berhak
untuk hidup, mempertahankan hidup dan
meningkatkan taraf kehidupannya.”
c. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UndangUnsang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia yang mengemukakan:
(1) Setiap warga negara, sesuai dengan
bakat, kecakapan, dan kemampuan,
berhak atas pekerjaan yang layak.
(2) Setiap orang berhak dengan bebas
memilih pekerjaan yang disukainya
dan berhak pula atas syarat-syarat
ketenagakerjaan yang adil.
2. Hak untuk mengembangkan diri, seperti yang
tertuang dalam pasal 11 Undang-Undang
nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
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3.

4.

Manusia, yang menyatakan, “Setiap orang
berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya
untuk tumbuh dan berkembang secara
layak.”
Hak atas rasa aman, sebagaimana tercantum
dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
yang menyatakan : “Setiap orang berhak atas
rasa aman dan tenteram serta perlindungan
terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat
atau tidak berbuat sesuatu.”
Hak atas milik pribadi, seperti tertuang dalam
Pasal 36 ayat (1) yang mengungkapkan,

tertib, sehingga memberikan kenyamanan bagi
masyarakatnya. Untuk mewujudkan hal tersebut,
salah satu yang perlu dilakukan Pemerintah baik
pusat maupun daerah adalah memberikan perhatian
pada sektor informal yaitu pasar, yang selama ini
digambarkan sebagai tempat transaksi jual-beli yang
kurang nyaman karena tidak bersih da tidak tertata
rapih serta memiliki aroma yang kurang sedap.

“Setiap orang berhak mempunyai milik,
baik sendiri maupun bersama-sama dengan
orang lain demi pengembangan dirinya,
keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan
cara yang tidak melanggar hukum.”

pedagang tradisional pun terabaikan, Oleh karena itu
peran pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi
hal tersebut yaitu dengan melakukan pembangunan
dan peremajaan pasar diperkotaan.

Kondisi pasar yang demikian, dapat
menyebabkan pedagang tradisional termarjinalkan
dan kalah bersaing dengan usaha ritel yang berbentuk
minimarket atau hypermarket, sehingga hak-hak

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang
Metode Penelitian
berupaya memberikan perlindungan pada pedagang
Metode yang digunakan dalam penelitian tradisional. Hal ini dapat terlihat dengan adanya
ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis- berbagai peraturan daerah baik tingkat provinsi
normatif) yaitu metode penelitian hukum yang maupun kabupaten/kota yang mengatur mengenai
dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data pasar yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
sekunder belaka10 Adapun penelitian ini dilakukan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Dan
dengan pendekatan deskriptif analisis.
Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan
Menengah, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02
PEMBAHASAN
Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat
Peran Pemerintah Daerah Jawa Barat Dalam Perbelanjaan dan Toko Modern, dan Peraturan Daerah
Upaya Pemenuhan Hak Pedagang Tradisional   Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2009 Tentang
Melalui Revitalisasi Pasar Perkotaan
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya
Kawasan Perkotaan merupakan kawasan Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Pasar Di
permukiman yang sebagian besar penduduknya Kota Tasikmalaya. Pembentukan berbagai pemerintah
bekerja di sektor formal. Pengembangan kawasan daerah tersebut bertujuan untuk menjamin terciptanya
perkotaan dilakukan secara berkelanjutan agar iklim perdagangan yang sehat dengan memberikan
menjadi kawasan yang lebih baik, bersih dan kesempatan yang sama dan dukungan berusaha yang
seluas-luasnya bagi setiap pelaku usaha.
10 Soejono Soekanto dan Sri mamudji, penelitian Hukum Normatif
(Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakartam 2001, h. 1314
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Akan tetapi pada Peraturan Daerah pada tingkat
provinsi belum ada yang secara khusus mengatur
mengenai penataan dan pengelolaan pasar, padahal
pada beberapa kabupaten/kota di provinsi Jawa
Barat telah memiliki Peraturan daerah yang secara
khusus mengatur akan hal tersebut. Kenyataan ini
sangat memprihatinkan karena dalam pembuatan
suatu Peraturan Daerah pada suatu Kabupaten/
Kota mengenai penataan dan pengelolaan pasar
hendaknya dapat mengacu pada Peraturan Daerah
Provinsi yang dibuat dengan melibatkan Bupati/
Walikota,
Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh
Indonesia Provinsi Jawa Barat, Pedagang dan

kota.11
Masyarakat lebih banyak memilih berbelanja
pada minimarket atau hypermarket yang lebih tertata,
bersih dan menawarkan kenyamanan daripada pasar
tradisional yang walaupun telah direnovasi tetapi
tetap terkesan jorok sebagai akibat perilaku pedagang
yang menjadikan pasar sebagai gudang dan belum
diterapkannya zona perdagangan pada pasar yang
telah direvitalisasi tersebut. Padahal konsep zonasi
perdagangan tidak hanya diperuntukkan bagi pasar
modern, melainkan juga pasar tradisional agar lebih
tertata, sehingga konsumen lebih mudah mencari barang
yang dibutuhkan dan mengidentifikasi lokasinya,

sebagainya. Hal ini untuk menghindari adanya
Kebijakan revitalisasi pasar yang tidak proporsional,
tidak memperhatikan kebutuhan dan kemampuan
pedagang secara objektif, sehingga lebih condong
pada kepentingan para pejabat Pemerintah Daerah.
Dikeluarkannya kebijakan mengenai pasar
dalam bentuk Peraturan Daerah tersebut merupakan
langkah Pemerintah Kabupaten/Kota untuk
melindungi dan memenuhi hak-hak pedagang
tradisional. Akan tetapi pada kenyataannya,
implementasi dari Peraturan Daerah tersebut tidak
sesuai dengan yang diharapkan karena banyak
pedagang tradisional yang belum memperoleh hakhaknya setelah dilakukan revitalisasi pasar.
Belum diperolehnya hak-hak pedagang
tradisional tersebut antara lain disebabkan mahalnya
harga kios atau lapak setelah dilakukan revitalisasi
pasar, sehingga sebagian pedagang tidak mampu
membeli kiosnya kembali setelah dilakukan
revitalisasi pasar padahal mereka masih memiliki
hak guna pakai kios pada saat sebelum dilakukan
revitalisasi pasar. Selain itu juga pasar menjadi
sepi pembeli sebagai akibat kalah bersaing dengan
minimarket atau hypermarket yang jumlahnya
semakin meningkat pada pada suatu kabupaten/

Selain itu juga akan mempermudah dalam melakukan
pengawasan kondisi lapak/kios dan mempermudah
dalam melakukan proses pembersihan limbah serta
penanggulangan bahaya kebakaran.
Berbagai permasalahan yang berkenaan tidak
terpenuhinya hak-hak pedagang tradisional setelah
dilakukan revitalisasi pasar menunjukkan bahwa
pelaksanaan pembangunan dan peremajaan pasar
tersebut kurang efektif dan tidak sesuai dengan
kebutuhan pedagang tradisional. Mahalnya harga kios
atau lapak yang dimiliki pedagang tradisional karena
adanya keterlibatan pihak ketiga atau pengembang
yang membutuhkan banyak biaya untuk melancarkan
pekerjaan, bahkan sampai 45%. Banyaknya
pengeluaran yang dibutuhkan tersebut menyebabkan
jumlah kios bertambah menjadi 2 kali lipat. Padahal
dalam revitalisasi pasar, pengembangan jumlah kios
maksimum 50%, seperti jumlah kios yang tadinya
100 menjadi 150, sehingga bila melebihi persentase
tersebut seperti tadinya 100 kios menjadi 200 kios
atau 250 kios, maka pasar tidak akan berjalan atau sepi
11

H. Nandang Sudrajat, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah
Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat
dalam pemaparannya pada acara Seminar Tentang Pemenuhan HakHak Pedagang Tradisional Berkaitan dengan Pembangunan dan
Permajaan Pasar di Perkotaan pada 10 Maret 2014 di provinsi Jawa
Barat.
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pembeli.12
Oleh karena itu, dalam membuat perencanaan
Pembangunan dan Peremajaan Pasar, hendaknya
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat melibatkan
berbagai pihak seperti Asosiasi pedagang Pasar
Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat, para Bupati
dan Walikota dan sebagainya, sehingga upaya
revitalisasi pasar sesuai dengan kebutuhan para
pedagang tradisional. Bila diperlukan Keterlibatan
pihak ketiga, maka akan dilakukan pengawasan
oleh pihak APPSI Jawa Barat.
Meningkatnya jumlah usaha retail berupa
minimarket atau hypermarket yang menyebabkan

Barat telah berupaya melindungi dan memenuhi hakhak pedagang tradisional melalui pembangunan dan
peremajaan pasar diperkotaan. Hal ini dapat terlihat
dari berbagai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan
seperti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Dan
Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan
Menengah, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02
Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern, dan Peraturan Daerah
Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya
Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Pasar Di

pedagang tradisional kalah bersaing perlu menjadi
perhatian Pemerintah baik Pusat maupun Daerah.
Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan
perundang-undangan yang memberikan batasan
jumlah minimarket atau hypermarket dalam suatu
Kabupaten/Kota, sehingga Pemerintah Daerah
dalam hal ini provinsi Jawa Barat perlu memberikan
batasan perijinan bagi usaha ritel diwilayahnya
dengan melakukan penelitian mengenai kebutuhan
masyarakat akan minimarket atau hypermarket pada
suatu provinsi atau kabupaten, sehingga keberadaan
minimarket/hypermarket tidak mematikan usaha
pedagang tradisional. Selama ini jumlah minimarket
yang ada pada setiap kabupaten/kota memang sudah
melampaui batas bahkan ada yang tidak memiliki
ijin seperti SIUP, sehingga terhitung liar.

Kota Tasikmalaya.
Dalam hal ini peran Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat dalam upaya pemenuhan hak
pedagang tradisional melalui revitalisasi pasar yaitu
melakukan perencanaan dan koordinasi dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dinas terkait dalam
upaya melakukan perbaikan terhadap kondisi pasar
yang kurang layak, sehingga dapat tertata, bersih,
nyaman dan dapat bersaing dengan pasar modern.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur hendaknya dapat
mengetahui berbagai permasalahan yang terjadi di
Kabupaten/.Kota berkaitan dengan kondisi pasar
tradisional, sehingga dapat segera ditangani agar tidak
menghambat hak-hak pedagang tradisional dalam
melakukan pencarian nafkah.
Adapun hambatan yang dihadapi Pemerintah
dalam upaya pemenuhan hak pedagang tradisional
tersebut antara lain:
1. Banyak pedagang yang tidak mau menempati kios
atau lapak pada pasar yang telah direnovasi dengan
alasan Harga kios atau lapak terlalu mahal, sehingga
sebagian pedagang tidak mampu membeli kiosnya
kembali setelah dilakukan revitalisasi pasar.
2. Sepinya pembeli pada pasar yang telah direnovasi
sebagai akibat pedagang kalah bersaing dengan

PENUTUP
Kesimpulan
Dalam upaya menciptakan iklim perdagangan
yang sehat dengan memberikan kesempatan yang
sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya
bagi setiap pelaku usaha, Pemerintah provinsi Jawa
12. Ibid.,
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usaha ritel berupa minimarket/hypermarket
dan tidak memiliki kemampuan untuk menarik
perhatian pembeli.
3. Belum diterapkannya zona perdagangan pada
saat dilakukan revitalisasi, sehingga pasar belum
tertata sesuai dengan jenis dagangan. Hal ini
juga didukung dengan perilaku pedagang yang
belum memahami pentingnya kebersihan area
perdagangan bagi kenyamanan pembeli.

baik serta menarik perhatian pembeli agar dapat
meningkatkan daya saing dalam dunia perdagangan.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagang perlu
menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan
manajemen usaha ritel bagi para pedagang
tradisional agar mereka memahami pentingnya
penerapan zonasi perdagangan di pasar tradisional
yang bersih, sehat, aman dan nyaman bagi para
pembeli.

Saran
1. Perlu adanya keterlibatan para Bupati/walikota
dan Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh

DAFTAR PUSTAKA
Soejono Soekanto, Soejono dan Mamudji, Sri,
Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan

Indonsia (APPSI) Provinsi Jawa Barat dalam
melakukan perencanaan pembangunan dan
peremajaan pasar di perkotaan. Hal ini bertujuan
untuk menghindari keterlibatan pihak ketiga
secara menyeluruh
dapat menyebabkan
pedagang tradisional tidak memperoleh hakhaknya sebagai akibat tingginya harga-harga
kios/lapak setelah revitalisasi pasar.
2. Perlu dibuat kebijakan Gubernur yang mengatur
secara khusus mengenai Penataan dan Pengelolaan
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern dalam bentuk Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat. Selain itu juga perlu adanya
peraturan membatasi perijinan usaha ritel pada
tiap kabupaten.kota dan melakukan pengaturan
jarak antara keberadaan usaha ritel dengan pasar
tradisional agat tidak mematikan usaha pedagang
trsdisional.
3. Dinas Perindustrian dan Perdagang perlu
melakukan pemberdayaan peningkatan sumber
daya manusia di pasar-pasar tradisional dengan
menyelenggarakan pelatihan bagi para pedagang
tradisional mengenai pola-pola berdagang.
Hal ini bertujuan agar para pedagang dapat
mengetahui dan memahami cara berdagang yang

Singkat), Rajawali Pers, Jakartam 2001
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
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Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern.
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Nomor : 53/M-Dag/Per/12/2008 Tentang Pedoman
Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan Dan Toko Modern
Website :
http://budipratiko9.blogspot.com/2014/03/bisnis-ritel.
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