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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.

Firdaus (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)
IMPLEMENTASI RANHAM GENERASI KETIGA TENTANG PENCEMARAN UDARA DAN AIR
AKIBAT LIMBAH INDUSTRI DI PROVINSI JAWA TIMUR
Jurnal HAM Vol. 5 No. 2, Desember 2014, hlm. 77-89
Abstrak
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi Ketiga adalah merupakan suatu upaya
disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi
Manusia (HAM) menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara bagi warga negara. Namun dalam pelaksanaan
belum sesuai dengan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah harus memperhatikan fokus, potensi, dan
permasalahan yang belum terpenuhinya lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat. Kondisi
kualitas lingkungan hidup yang kurang baik terhadap pencemaran air dan udara yang diakibatkan limbah
industri. Tulisan ini mencoba mengurai kesiapan pelaksanaan kepanitiaan ranham, dan untuk mengetahui
kebijakan pemerintah daerah dalam rangka ranham pro lingkungan. 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.
kata kunci: persiapan rencana aksi hak asasi manusia, lingkungan
Okky Chahyo Nugroho (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
(Studi Kasus di Provinsi Kalimantan Barat)
Jurnal HAM Vol. 5 No. 2, Desember 2014, hlm. 91-104
Abstrak
Pemilu merupakan momentum bagi masyarakat dalam menyuarakan hak-hak komunikasinya yang diterapkan
melalui kampanye politik. Kampanye politik dalam pemilu merupakan salah satu tahapan penting dalam
pelaksanaan demokrasi prosedural. Pada praktiknya, kampanye politik yang dilakukan di beberapa daerah
belum terlepas dari adanya sentimen-sentimen yang cenderung bersifat diskriminatif. Permasalahan yang
diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah gambaran praktik kampanye pemilu kepala daerah
(Pilkada) di Provinsi Kalimantan Barat; bagaimanakah gambaran pola kampanye pilkada yang bernuansa
HAM; bagaimanakah upaya pemerintah dan penyelenggara pilkada dalam mengatasi dan mencegah praktikpraktik kampanye yang tidak bernuansa HAM. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui gambaran
praktik kampanye pilkada yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat dan faktor pendukung terjadinya kampanye
pilkada yang bernuansa diskriminasi; memperoleh gambaran pola kampanye pilkada yang bernuansa HAM;
mengetahui upaya pemerintah dan penyelenggara pilkada dalam mengatasi praktik-praktik kampanye
yang tidak bernuansa HAM. Adapun substansi HAM yang menjadi batasan dalam penelitian ini meliputi:
hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif pada saat pelaksanaan kampanye. Metode yang dipakai
dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik analisa
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data dan informasi yang dikumpulkan dari informan dan narasumber kemudian dilakukan analisis secara
kualitatif terhadap substansi, konteks, dan relasi antara pelaku kampanye dengan audiens dari aspek HAM.
Berdasarkan data lapangan praktik kampanye pilkada masih menggunakan politik identitas (suku, agama,
dan kedaerahan) sebagai strategi dalam berkampanye. Unsur kampanye yang dilakukan meliputi substansi,
konteks, dan relasi dalam kampanye masih diwarnai dengan diskriminasi kedaerahan, kesukuan, dan agama
untuk mencari simpati masyarakat.
Kata kunci: kampanye, pemilihan kepala daerah, hak asasi manusia

Yuliyanto (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)
PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM KONFLIK MAHASISWA DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
Jurnal HAM Vol. 5 No. 2, Desember 2014, hlm. 105-116
Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya konflik mahasiswa, pandangan
dan sikap mahasiswa ketika berhadapan dengan konflik dan kebijakan pencegahan dan penanganan konflik
mahasiswa yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi, pihak kepolisian dan pemerintah daerah. Penelitian
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pertama, pandangan
dan sikap mahasiswa ketika berhadapan dengan konflik memiliki perbedaan yang sangat fundamental, yaitu
mahasiswa memiliki pandangan bahwa konflik ada yang bersifat konstruktif dan ada yang bersifat destruktif.
Kedua, kekerasan yang terjadi di beberapa perguruan tinggi memiliki perbedaan-perbedaan baik dari segi
bentuk kekerasan, intensitas dan faktor yang melatarbelakanginya. Ketiga, terkait dengan kebijakan yang
dikeluarkan oleh pihak stakeholder memiliki dinamika yang berbeda antara pengambil kebijakan. Pihak
pimpinan perguruan tinggi mengeluarkan kebijakan yang sifatnya mengkonstruksi kurikulum; pihak keamanan
kebijakannya bersifat antisipatif dengan melakukan pendekatan persuasive; sedangka pihak Pemerintah
Daerah lebih memfokuskan pada proses fasilitasi kegiatan mahasiswa. Saran yang disampaikan dari penelitian
adalah, bagi mahasiswa, wajib memiliki pandangan konstruktif terhadap konflik; bagi pimpinan universitas,
diharuskankan melakukan need assesment dalam pembinaan kemahasiswaan; dan bagi pihak kepolisian,
harus membuat pemetaan secara visualisasi mengenai potensi kekerasan mahasiswa dan membuat forum
kekeluargaan antara mahasiswa dan pihak keamanan.
Kata kunci: Kekerasan, konflik, mahasiswa

Insan Firdaus (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)
PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN DI INDONESIA
Jurnal HAM Vol. 5 No.2, Desember 2014, hlm. 117-128
Abstrak

Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu negara harus menjamin setiap
warga negaranya mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu. Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Kesehatan adalah salah satu upaya negara dalam memenuhi hak atas kesehatan. Melalui tulisan
ini penulis ingin mengetahui bagaimana pemenuhan hak atas kesehatan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan
dan kendala yang dihadapi BPJS Kesehatan dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang layak
bagi masyarakat. BPJS Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus dapat menjamin ketersediaan,
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aksesbilitas, penerimaan dan kualitas pelayanan kesehatan yang memadai. Kendala yang bersifat regulasi,
administrasi dan teknis menghambat kinerja BPJS Kesehatan. Oleh karena itu perlu adanya upaya perbaikan
agar seluruh masyarakat Indonesia dapat ikut serta dan merasakan manfaat dari keberadaan BPJS Kesehatan.
Kata kunci: Pemenuhan hak atas kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
Donny Michael (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK ATAS KEADILAN

Jurnal HAM Vol. 5 No.2, Desember 2014, Hlm. 129-141
Abstrak

Seseorang yang “mampu” dan memiliki masalah hukum, ia dapat menunjuk seseorang atau lebih advokat untuk membela
kepentingannya. Sama halnya dengan seseorang yang tergolong “tidak mampu” juga dapat meminta pembelaan dari
seorang atau lebih pembela umum sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum untuk membela kepentingannya dalam
suatu perkara hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif,
dimana data primer berasal dari informan. Sedangkan data sekunder berupa literatur baik dari buku, naskah ilmiah,
laporan penelitian, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini menggambarkan
bahwa adanya tiga pola yang merupakan model pelaksanaan bantuan hukum yaitu pemberian bantuan hukum non
litigasi, litigasi, dan gabungan non litigasi dan litigasi. Lembaga pemerintah daerah, penegak hukum, lembaga advokat,
dan perguruan tinggi terdapat upaya yang berbeda untuk merealisasikan pelaksanaan bantuan hukum “probono”. Upaya
ini dapat berupa kebijakan yang dibuat secara kelembagaan maupun individu pejabat yang bersangkutan. Masyarakat
pada umumnya tidak mengetahui adanya hak atas bantuan hukum. Sebaliknya, lembaga yang menyediakan dana bantuan
hukum seperti pemerintah daerah dan pengadilan tidak secara transparan menyampaikan tersedianya dana bantuan
hukum ini kepada masyarakat.

Kata Kunci: pemerintah daerah, hak atas keadilan, bantuan hukum, masyarakat miskin.
Harison Citrawan (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)

JUSTISIABILITIAS HAK EKOSOB MELALUI MEKANISME INDIVIDUAL COMMUNICATION DALAM
OPTIONAL PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND
CULTURAL RIGHTS

Jurnal HAM Vol. 5 No.2, Desember 2014, Hlm. 143-151
Abstrak
Mekanisme komunikasi individual (individual communication) dalam Protokol Opsional Kovenan Internasional tentang
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dapat dianggap sebagai perwujudan komitmen negara-negara dalam upaya penegakan
hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob). Tulisan ini mencoba menggambarkan tantangan normatif mekanisme
komunikasi individual yang diemban oleh Komite Hak Ekosob, meliputi: admissibility dalam tiga hal ratione personae,
ratione temporis, dan ratione materiae. Selain itu, analisis akan dilakukan terhadap persoalan apakah mekanisme
komunikasi individual tersebut dapat memberikan cara yang efektif untuk mempromosikan kepatuhan (compliance)
negara terhadap kewajiban perlindungan dan pemenuhan hak ekosob. Adapun tulisan ini menyimpulkan beberapa hal:
pertama, Protokol Opsional ICESCR ini merupakan hasil kompromis antara sifat hak-hak dengan kebutuhan untuk
memenuhi kewajiban dalam ICESCR; kedua, Komite Hak Ekosob akan mendukung kebutuhan terhadap lembaga
ajudikasi dalam rangka memperjelas cara pandang tradisional terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; dan ketiga,
diperlukan sebuah koordinasi yang komprehensif dan kerjasama dengan institusi hak asasi manusia yang lainnya, baik
yang bersifat treaty based ataupun badan-badan khusus PBB, tidak hanya dalam masalah teknis tetapi juga dalam cara
menafsirkan hukum.
Kata Kunci: komunikasi individual, justisiabilitas, hak ekonomi, sosial dan budaya.
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Firdaus (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)
THE IMPLEMENTATION OF THE THIRD NATIONAL ACTION PLAN OF HUMAN RIGHTS ON
INDUSTRIAL WASTE OF AIR AND WATER POLUTION IN EAST JAVA
Jurnal HAM Vol. 5 No. 2, Desember 2014, page 77-89
Abstract
The third phase of national action plans of human rights (RANHAM) was constructed to be the guideline in implementing
human rights protection, promotion and fulfillment. However, the implementation of the action plan has not always been
in accordance with government policy in particular at the local level. The focus of local governments for instance,
ought to consider the potentials, and the problems regarding good and healthy environment for the society. In many
circumstances, the condition of environmental quality particularly on water and air were harmed or polluted by
industrial waste. This article tries to elaborate the readiness of the RANHAM local committee to implement the action
plan, and to understand any local government policies in order to fulfill a pro environment RANHAM. Method used in
this research is qualitative based on descriptive analysis. In collecting data, the author uses primary and secondary
sources to acquire the accurate data.
keywords: preparation of an action plan for human rights, the environment

Okky Chahyo Nugroho (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)
THE LOCAL ELECTION CAMPAIGN FROM A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE
(CASE STUDY LOCAL ELECTION IN WEST KALIMANTAN)
Jurnal HAM Vol. 5 No. 2, Desember 2014, page 91-104
Abstract
A public election is the momentum for the community to voice their rights to communicate, which practically could
be found during political campaigns. Arguably, the election campaign is an important step in the implementation of
procedural democracy. In practice, political campaigns are conducted in some areas has yet to escape from sentiments
which tend to be discriminatory. The main research question in this study is how is the practice of regional head
election campaigns in West Kalimantan; how is the pattern of human rights nuanced election campaignbeing conducted
during the election process; how are the efforts of the government and the election committees in addressing and
preventing practices that are not in conformity with human rights norms. The purpose of this research is to describe
the practice of election campaigns exercised in the province of West Kalimantan and to explain the factors that support
the discrimination nuanced election campaign ; to obtain a pattern of human rights nuanced election campaign ; and
to know the government’s efforts in addressing and organizing human rights based election campaign practices. As for
the substance of human rights, this research limits the study to include: the right not to be treated in a discriminatory
manner in the course of the campaign . The method used in this study is qualitative approach. The data and information
gathered from informants and interviewees are to be analysed through qualitative analysis upon the substance, context
, and the relationship between the audience campaigners from the aspect of human rights.
Keywords : campaign , local elections , human rights
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Yuliyanto (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)
VIOLENCE PREVENTION IN STUDENTS CONFLICT IN YOGYAKARTA
Jurnal HAM Vol. 5 No. 2, Desember 2014, page 105-116
Abstract
The purpose of this study was to determine the factors that cause student conflicts, to describe the views and attitudes
of students when dealing with conflict, and to depict the policy of the faculty member, police and local government in
dealing with conflict prevention and conflict resolution. This study uses qualitative descriptive approach. The results of
this study concluded that, first, the views and attitudes of students when dealing with conflict have been fundamentally
different; Second, the violence that occurred in several universities have differences in terms of intensity and background
of violence. Third, the policies issued by stakeholders have different dynamics amongst policy makers. Suggestions can
be submitted based on this study including: students are expected to have a constructive view of the conflict; faculty
members are expected to conduct needs assessment in student guidance; and the police members are expected to make
a visual mapping of potential violence among students and create a dialogue between students and security forces.
Keywords: violence, conflict, students

Insan Firdaus (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)
THE FULFILLMENT OF RIGHT TO HEALTH THROUGH THE HEALTH SOCIAL SECURITY
AGENCY (BPJS KESEHATAN) IN INDONESIA
Jurnal HAM Vol. 5 No. 2, Desember 2014, page 117-128
Abstract
The right to health is one of human rights, therefore the state should guarantee every citizen to get good health care and
quality. Social Security Agency (BPJS) Health is one of the country’s efforts in fulfilling the right to health. Through this
paper the authors wanted to know how the right to health is done by BPJS Health and Health BPJS obstacles encountered
in providing adequate health insurance for the community. BPJS Health in carrying out the duties and functions must be
able to ensure the availability, accessibility, acceptability and quality of health services is inadequate. Constraints that
are regulatory, administrative and technical BPJS Health inhibit performance. Therefore, it is necessary to encourage
improvements to all Indonesian people can participate and benefit from the existence BPJS Health.
Keywords: the right to health, Social Security Agency of Health

Donny Michael (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)
THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN FULFILLING THE RIGHT TO JUSTICE
Jurnal HAM Vol. 5 No. 2, Desember 2014, page 129-141
Someone who is “legally capable” and has a legal problem may appoint a person or advocate to defend
his/her interests. Similarly, someone who is classified as “incapable” of defense before the court can also
request a public defender or a worker in legal aid to defend its interests in a lawsuit. This study uses a
descriptive-analytical study with a qualitative approach, in which the primary data gathered from some
informants. The results of this study indicate \ three models of implementation of the right to justice, that
are legal aid for non-litigation cases, for litigation cases, and for litigation and non-litigation combined.
Local government agencies, law enforcement, advocates agencies, and universities are another attempts to
implement the legal aid “probono”. However, such efforts can be made thorugh an institutional policy and
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also individuals concerned. This study found that the people generally are not aware of any right to legal aid.
Instead, the agency that provides legal assistance funds, such as local government and the courts, are mostly
not transparent in delivering legal aid funds to the public.
Keywords : local government, right to justice, legal aid, the poor.

Harison Citrawan (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)
ECOSOC RIGHTS JUSTICIABILITY THORUGH INDIVIDUAL COMMUNICATION
MECHANISM UNDER THE OPTIONAL PROTOCOL TO THE ICESCR
Jurnal HAM Vol. 5 No. 2, Desember 2014, page 143-151
Abstract
The individual communication mechanism enshrined under the Optional Protocol of the International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights could be regarded as a form of state’s commitment to make economic, social
and cultural (ecosoc) rights justiciable. This paper attempts to depict several aspects of the working mechanism of
individual communication exercised by the Ecosoc Rights Committee, including: admissibility of ratione personae,
ratione temporis, and ratione materiae. Furthermore, analysis will be taken on the issue of whether such a mechanism
could give an effective way to promote state’s compliance on ecosoc rights fulfillment. In brief, this paper concludes
several points: first, the Optional Protocol is to be regarded as a compromise between the nature of the rights and the
duties ruled under the Covenant; second, the Ecosoc Rights Committee shall accommodate the need of adjudicative
body in order to shift the traditional view of ecosoc rights; and third, there is a need of a comprehensive coordination
and cooperation amongst both treaty based and charter based human rights institutions, not only on technical issues but
also on the legal interpretation method.
Keywords: individual communication, justiciability, economic, social and cultural rights

ix

IMPLEMENTASI RANHAM GENERASI KETIGA TENTANG PENCEMARAN
UDARA DAN AIR AKIBAT LIMBAH INDUSTRI DI PROVINSI JAWA TIMUR
THE IMPLEMENTATION OF THE THIRD NATIONAL ACTION PLAN OF HUMAN RIGHTS ON
INDUSTRIAL WASTE OF AIR AND WATER POLUTION IN EAST JAVA
Firdaus
Badan Penelitian dan Pengembangan HAM
Pusat Litbang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Kementerian Hukum dan HAM
Jl. HR. Rasuna Said Kav.4-5, Kuningan Jakarta Selatan 12940
Email: firdaus_ham@yahoo.co.id
(Naskah diterima : 16/4/2014, direvisi : 1/12/2014, disetujui : 1/12/2014)
Abstract
National action plans on human rights (ranham) the third generation is an attempt is conceived of as the guidelines
of reverence, protection, promotion and fulfilment of human rights and human rights to the state responsibilities and
obligations for citizens. But in the implementation of not in accordance with government policy, the focus of local
governments must consider, the potential, and the problems not yet fulfill the good and healthy environment for the
community. The condition of the environmental quality that is less good on water and air pollution caused by industrial
waste.This writing ranham trying to unravel the readiness of the implementation of the committee, and to know local
government policy in order to ranham pro environment. A method of the research uses a method of qualitative berciri
descriptive analytical, with data collection techniques primary and secondary sources of accurate data, the inventory
of the legislation relating to data.
keywords: preparation of an action plan for human rights, the environment
Abstrak
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi Ketiga adalah merupakan suatu upaya disusun sebagai
pedoman pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi
tanggung jawab dan kewajiban negara bagi warga negara. Namun dalam pelaksanaan belum sesuai dengan kebijakan
pemerintah, pemerintah daerah harus memperhatikan fokus, potensi, dan permasalahan yang belum terpenuhinya
lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat. Kondisi kualitas lingkungan hidup yang kurang baik terhadap
pencemaran air dan udara yang diakibatkan limbah industri. Tulisan ini mencoba mengurai kesiapan pelaksanaan
kepanitiaan ranham, dan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam rangka ranham pro lingkungan. 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.
kata kunci: persiapan rencana aksi hak asasi manusia, lingkungan

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
(RANHAM) Generasi Ketiga adalah merupakan
suatu upaya yang disusun sebagai pedoman
pelaksanaan penghormatan, melindungi, pemajuan
dan pemenuhan HAM merupakan kewajiban dan
tanggungjawab Negara baik Pemerintah maupun
Pemerintah Daerah, maka perlu partisipasi
masyarakat
secara nasional. RANHAM
dilembagakan dalam satu cetak biru (blue print)
berupa Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM)
yang telah berjalan selama dua periode yaitu 19982003 dan 2004-2009. Pada 11 April 2011, dimana
Pemerintah RI telah menetapkan RANHAM
Generasi ke-3 yang mencakup periode 2011-2014
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun
2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia Tahun 2011-2014.
RANHAM 2011-2014 memuat 7 (tujuh)
program utama di tingkat pusat dan 6 (enam)
program utama di tingkat daerah. Dengan demikian
ada penambahan program utama RANHAM yaitu
Program Pelayanan Komunikasi Masyarakat, dimana
hal ini dimaksudkan agar seluruh Kementerian/
Lembaga dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/
kota komitmen dalam melayani dan memenuhi
terkait dengan permasalahan HAM. Sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam
mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Adapun akar permasalahan secara struktural
yang berterkaitan dengan
lingkungan hidup
yaitu adanya distorsi regulasi terkait pengelolaan
Sumber Daya Alam (SDA) dan usaha industri yang
masih kurang memperhatikan terhadap rusaknya
lingkungan hidup di beberapa wilayah nusantara.
Pemerintah Daerah belum optimal melaksanakan
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UU Lingkungan Hidup dan Perda Tata Ruang dan Tata
Wilayah terhadap pertarungan bisnis dan ekonomi
seperti para industriawan hutan dan pabrikan, terhadap
komunitas lokal dan otoritas negara di beberapa
wilayah Indonesia.
Distorsi regulasi pengelolaan SDA terutama
yang terkait dengan pentingnya pelestarian lingkungan
hidup tersebut menimbulkan persoalan kerusakan
lingkungan hidup. Eksploitasi dan ekstraksi SDA
dalam bentuk berlebihan dan tanpa diimbangi dengan
perhitungan biaya pemulihan lingkungan hidup dan
juga kurangnya pengawasan, sehingga regulasi dapat
menimbulkan bencana banjir, perembesan air asin
pada daratan.
Terlebih Pemda dan DPRD pada tingkat lokal
kurang mempunyai peran yang cukup untuk membuat
Perda Lingkungan hidup dan mengontrol berbagai
aktor yang mengakibatkan kerusakan lingkungan untuk
diteruskan menjadi penyelidikan dan penyidikan oleh
Kepolisian dan Kejaksaan, selanjutnya untuk diteruskan
kepada ranah pengadilan umum. Pengadilan khusus
pelanggaran Ekosob akibat perusakkan lingkungan
hidup nampaknya perlu pengembangan lebih lanjut.
Adapun pencemaran air dan udara dapat
menimbulkan efek pelanggaran hak ekonomi, social dan
budaya, seperti masih sering terjadi pencemaran udara
kabut asap (Jerubu) yang melanda Kepulauan Riau,
Riau, Singapura dan Malaysia, dimana asap tersebut
berasal dari aktivitas pembakaran lahan perkebunan
agroindustri Kelapa Sawit. Akibat pencemaran udara
dari asap tersebut diindikasikan dapat mengganggu
aktivitas penerbangan, perhubungan perjalanan darat
dan laut, sehingga penduduk mengeluh sakit dengan
gejala ispa (infeksi saluran pernafasan) dan biaya
berobat cukup mahal.
Beberapa pelaku industri yang melakukan
kegiatan dengan pembakaran dan membuang asap
melalui cerobong asap yang dapat mengganggu

kesehatan masyarakat sekitarnya, karena asap
mengandung zat kimia dan bahan berbahaya
dapat mengakibatkan hujan asam dapat merusak
dan mematikan tanaman para petani, sehingga
mempengaruhi terhadap tanaman petani bahkan
dapat gagal panen. Selain itu mengganggu
kesehatan masyarakat yaitu penyakir saluran
pernafasan cenderung semakin bertambah. Tragedi
akibat pencemaran dan pengrusakan lingkungan
yang intensitasnya sedemikan tinggi dan telah
mengakibatkan kerusakan ekologi disebut sebagai
praktek ecocide.(http://paralegal.index.web.id/node/58/36).
Kasus perusakan lingkungan hidup terkait
dengan air dan udara perlu penanganan secara serius
dan harus ditangani secara konvensional, dimana
hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam undangundang pengelolaan lingkungan hidup saja tetapi
juga harus berdasarkan aspek penegakan hukum
yang lebih tegas dan konsisten, karena setiap tindak
kejahatan terhadap pengrusakan lingkungan hidup
adalah pelanggaran hak asasi manusia termasuk hak
ekonomi, social dan budaya.
Rumusan Masalah
Latar belakang permasalahan, dapat dirumuskan
pokok permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana Kesiapan Pelaksanaan Kepanitiaan
RANHAM ?
2. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam
Rangka RANHAM Pro Lingkungan Hidup ?
Tujuan
1. Untuk Mengetahui Kesiapan Pelaksanaan
Kepanitiaan RANHAM.
2. Untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Daerah
Dalam Rangka RANHAM Pro Lingkungan.

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, sebagai berikut:
Pendekatan Studi.
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 RANHAM akan
lebih diutamakan.
Data dan Sumber Data.
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-data literatur, laporanlaporan penelitian, arsip berita, data statistik, peraturan
perundangan dan dokumen lain yang relevan.
Teknik Pengumpulan Data.
Dalam pengumpulan data primer akan dilakukan
dengan media observasi lapangan, wawancara
langsung dengan informan yang menjadi subyek studi.
Kemudian wawancara dengan menggunakan instrumen
wawancara berupa instrumen pedoman wawancara
dengan struktur terbuka.
Pengolahan Data.
Menggunakan dua metode yaitu data hasil wawancara
dengan struktur terbuka akan diolah secara kategorikal
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melalui verbatim dan data sekunder akan diolah
melalui proses seleksi bagian-bagian konten secara
relevan yang mendukung atau data yang tidak
sesuai dengan temuan data primer. Selanjutnya data
yang telah diolah akan dianalisis secara deduktifinduktif, check-recheks dan triangulasi. Kemudian
analisis deduktif dilakukan dengan cara menemukan
kesesuaian maupun ketidaksesuaiaan data dengan
prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam kovenan
internasional.
Tinjauan Pustaka
Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pencemaran lingkungan hidup adalah
perubahan alam yang diakibatkan oleh manusia
terkait dengan kegiatan proses industri atau
pabrikan atau kegiatan lainnya sehingga alam
berubah tidak nyaman lagi. Perubahan tersebut
dengan dimasukannnya makhluk hidup, zat, energi,
dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup.
Kemudian perubahan itu kualitas lingkungan hidup
menurun kualitasnya dan menurunkannya kualaitas
fungsi alam sebagai perlindungan bagi manusia.
Undang-undang
Perlindungan
dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) UU
32/2009 pada Pasal 1 (butir 1) mengamanatkan
bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang
dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk
hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan
perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hidup lain.
Berdasarkan Undang-undang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih terdapat
Pelanggaran hak-hak rakyat akibat pembangunan
mempunyai korelasi yang berkaitan dengan
pelanggaran Hak Atas Lingkungan, dimana
Lingkungan Hidup sebagai sebuah sistem tentu tunduk
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pada sebuah sistem hukum alam yang ditakdirkannya.
Sistem tersebut wajib dipatuhi oleh semua pihak
untuk kelangsungan hidup dan keseimbangan kualitas
komponen maka dalam pelaksanaannya perlu adanya
komitmnen pemerintah/pemerintah daerah dalam
penanganan terhadap perlindungan lingkungan hidup
secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
Selanjutnya dalam perlindungan lingkungan
hidup tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
pembiaran perlakuan para pelaku usaha atau pabrikan
dan kurangnya pengawasan terhadap perubahan
lingkungan hidup akibat perlakuan manusia, maka kasus
pelanggaran lingkungan hidup merupakan pelanggaran
hak rakyat yang berdampak kepada pencemaran
air dan udara yang kemudian akan mempengaruhi
kegiatan rakyat dalam proses produksi kerakyatan dan
pendapatan menurun akibat pencemaran lingkungan
hidup bahkan termasuk ksehatan masyarakat juga
terganggu.
Untuk itu, pembangunan yang berpotensi
mangandung dampak terhadap lingkungan hidup wajib
dipenuhi AMDAL dan masyarakat berhak memperoleh
informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 14 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia menyatakan bahwa :
1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi yang diperlukan untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh,
memiliki,
menyimpan,
mengolah,
dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan
segala jenis sarana yang tersedia.
Sehubungan dengan hak atas Lingkungan hidup
dalam hukum nasional, juga diatur secara tegas dalam
Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, bahwa : “Pembangunan berkelanjutan adalah
upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek

lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam
strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan
lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan,
kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini
dan generasi masa depan”. Kemudian dalam Pasal
8 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
mengamatkan bahwa :
1. Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi
kemakmuran rakyat, serta pengaturannya
ditentukan oleh Pemerintah.
2. Untuk melaksanakan ketentuan dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah :
a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan
dalam rangka pengelolaan lingkungan
hidup; Mengatur penyediaan, peruntukan,
penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup,
dan pemanfaatan kembali sumber daya alam,
termasuk sumber daya genetika;
b. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan
hukum antara orang dan/atau subyek hukum
lainnya serta perbuatan hukum terhadap
sumber daya alam dan sumber daya buatan,
termasuk sumber daya genetika;
c. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai
dampak sosial;
d. Mengembangkan pendanaan bagi upaya
pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Pro
Lingkungan
Konsep hak asasi manusia dapat diartikan
sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat
dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan
Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah serta
setiap manusia demi kehormatan serta perlindungan
harkat dan martabat manusia, dimana hal ini sebagai
diamanatkan pada Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Berkaitan dengan hal tersebut diatas, bahwa
Hak atas lingkungan hidup yang sehat dan aman ini
termasuk dalam perspektif hak asasi manusia di bidang
ekonomi, sosial dan budaya dan hal tersebut memiliki
hubungan yang erat untuk meningkatkan taraf hidup
bangsa Indonesia perlu pertumbuhan ekonomi yang
cepat guna dan tepat guna didalam pelaksanaan
pembangunan, sehingga pembangunan di bidang
industri dan pabrikan harus yang berwawasan pro
lingkungan dan hak asasi manusia.
Namun berdasarkan hasil evaluasi di lapangan
bahwa kegiatan industri dan pabrikan masih terdapat
pelanggaran dan kurang pengawasan, sehingga
pembangunan yang berwawasan pro lingkungan
belum dipenuhi oleh para pelaku usaha terlebih
kurangnya pihak pemangku kebijakan dan pemangku
kepentingan adanya kepihakan kepada pelaku usaha,
maka berdampak negatif bahwa limbah industri
terhadap lingkungan hidup manusia yang berujung
terhadap pencemaran air dan udara yang merugikan
baik bagi alam maupun manusia, maka berakhir
terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
Berkaitan dengan hal itu, perlu adanya
perlindungan terhadap manusia sebagai akibat
dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang
disebabkan oleh dampak negatif limbah industri telah
diakomodir dalam beberapa peraturan perundangundangan, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjelaskan
bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang
baik dan sehat (Pasal 9 ayat (3).
Selanjutnya pemerintah secara nasional
telah mencanangkan panduan dan rencana umum
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untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan,
perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM
yang diwujudkan dalam RANHAM I (pertama)
tahun 1998-2003, dimana RANHAM Pertama
lebih memfokuskan pada sosialisasi dan ratifikasi
instrumen
HAM
internasional.
Kemudian
RANHAM II (kedua) dilaksanakan pada tahun
2004-2009 yang memuat enam program kerja, yaitu
(1) pembentukan dan penguatan panitia RANHAM,
(2) persiapan harmonisasi perundang-undangan, (3)
persiapan ratifikasi instrumen HAM internasional,
(4) diseminasi dan pendidikan HAM, (5) penerapan
standar dan norma HAM dan (6) pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan HAM.
Adapun Program RANHAM III (ketiga)
dilaksanakan pada tahun 2011-2014 merupakan
kelanjutkan enam program RANHAM II (kedua)
dengan menambahkan Pelayanan Komunikasi
Masyarakat sebagai upaya peningkatan perlindungan
HAM. “Selain itu juga merinci program penerapan
norma dan standar HAM ke dalam 10 Kelompok
HAM lengkap dengan strategi, pelaksana dan
indikator kegagalan-keberhasilan”.
RANHAM III (ketiga) tersebut selaras
dengan rencana pembangunan nasional dan visi
”Indonesia yang mandiri, maju, adil & makmur”,
dimana dengan mengedepankan program MDGs,
PNBAI, Stranas Akses pada Keadilan, Pro-Job, Pro
Poor, Pro Justice & Pro Environment. “RANHAM
III meletakkan Daerah sebagai penanggung jawab
implementasi RANHAM, dan menekankan
collective responsibility Pemerintah Pusat dan
Daerah dalam implementasinya”.
Maastricht Guideline (acuan-acuan Maastricht)
dan Limburg Principles (prinsip-prinsip
Limburg)
Kewajiban menghormati (respect):
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Kewajiban menghormati (respect) bahwa negara
mensyaratkan untuk tidak mengambil tindakantindakan yang mengakibatkan tercegahnya akses
terhadap hak bersangkutan termasuk di dalamnya
negara harus mencegah melakukan sesuatu yang
dapat menghambat warga memanfaatkan sumbersumber daya alam materil yang tersedia, dimana dalam
konteks hak atas tempat tinggal seperti negara tidak
diperkenankan melakukan penggusuran (paksa).
Kewajiban melindungi (protect):
Kewajiban melindungi (protect) bahwa negara pada
dasarnya harus menjamin pihak ketiga (individu
atau perusahaan) tidak melanggar hak individu lain
atas akses terhadap hak bersangkutan, maka hak
ini mencakup pula pencegah deprivasi lebih lanjut
dan jaminan bahwa mereka yang terlanggar haknya
mendapat akses terhadap legal remedies dan jaminan
perlindungan melalui peraturan perundang-undangan.
Kewajiban memenuhi (fulfill):
Kewajiban memenuhi (fulfill) berbeda dengan
‘menghormati’ pada dasarnya membatasi tindakan
negara, namun kewajiban ‘memenuhi’ (fulfill) bahwa
Negara diharuskan untuk melakukan tindak pro-aktif
yang bertujuan untuk memperkuat akses masyarakat
atas sumber-sumber daya. Kewajiban ini merupakan
kewajiban yang paling manuntut intervensi negara
(positive measures), sehingga terjamin hak setiap orang
atas kesempatan memperoleh haknya yang tidak dapat
dipenuhi melalui usaha sendiri, maka konteks hak atas
tempat tinggal layak, akses terhadap kepemilikan tanah
atau kredit rumah yang murah harus menjadi agenda
pemerintah.
Eko-demokrasi dan Biokrasi
Kondisi lingkungan alam akan lebih baik jika ada
suasana demokratis daripada suasana otoriter, dimana
konteks keselamatan lingkungan, suasana demokratis
terkadang tumbuh seiring dengan beradunya wacana

yang dibawakan oleh para ilmuwan dengan
dukungan aktifis lingkungan, terutama kaum muda
dan aktivis ‘pergerakan demokrasi hijau’, yang bisa
disebut sebagai pergerakan eko-demokrasi atau
biokrasi yang melakukan inovasi kelembagaan
dan praktik yang menuntut adanya keberlanjutan
daya dukung lingkungan alam sekitar dan suasana
demokratis yang mengawalnya.
Demokrasi ”substansial yang hijau” atau
pro lingkungan ini pun dihadapkan pada aneka
tuntutan dan tantangan baru yang kompleks yaitu
membangun sistem politik yang sensitif lingkungan
(green policies) dengan dukungan asketismespritual yang mengingatkan ada kehidupan setelah
mati dan ada sebab-akibat, pahala dan siksa. Pihak
pemangku kepentingan menuntut tersedia dan
aktifnya partai-partai sensitif lingkungan yang
menjadikan lingkungan hidup sebagai platform
utamanya (green parties).
Kebijakan dan program kegiatan dan
penyusunan Anggaran Belanja Negara (ABN)
harus mempertimbangkan aspek lingkungan
(green aspects) dan alokasi dana yang layak bagi
pengelolaan lingkungan (green budget) serta sesuai
dengan kebutuhan komunitas jejaring dunia maya
yang peduli lingkungan (green-onliner) yang
bermuara dari niat yang baik dan amal yang nyata.
Lingkungan hidup adalah titipan berharga perlu
dipelihara dengan baik demi kelangsungan bagi
generasi mendatang.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Provinsi Jawa Timur (Jatim) merupakan
provinsi menghadapi masalah lingkungan hidup
sebagaimana provinsi lainnya di Indonesia, dimana
Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai provinsi
dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi ketiga
di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari

Badan Pusat Statistik Jawa Timur pada 2010 tingkat
kepadatan penduduk mencapai 787 orang/km dan
sampai saat ini sudah pasti bertambah. Salah satu
permasalahan lingkungan yang dihadapi Jawa Timur
adalah rusaknya daerah aliran sungai (DAS) Kali
Brantas yang disebabkan penebangan hutan secara
besar-besaran yang terjadi di Kabupaten Mojokerto,
Kabupaten Jombang, Kabupaten Malang dan Kota
Batu, sehingga hulu Kali Brantas telah membuat
jumlah mata airnya berkurang 50% dari 109 menjadi
54.
Selain itu, bagian tengah dan hilir Kali Brantas
harus menanggung beban limbah cair 330 ton per
hari, dimana limbah cair tersebut dihasilkan oleh
aktivitas manusia di sepanjang DAS meliputi limbah
cair industri dan limbah domestik permukiman, rumah
sakit dan hotel. Pencemaran ini mengakibatkan tidak
berfungsinya ekosistem sungai dan menimbulkan
degradasi kualitas lingkungan. Untuk itu, biaya
operasional PDAM juga meningkat sekitar 25%.
Terlebih polusi udara juga menjadi permasalahan
yang yang disebabkan oleh Industri dan transportasi
merupakan penyumbang gas karbon yang paling
dominan di Jawa Timur. Hal ini karena provinsi Jawa
Timur merupakan daerah kawasan industri dengan
tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi dan semakin
berkurangnya luas lahan hutan.
Pihak Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
sangat serius terhadap pengelolaan lingkungan hidup,
dimana dibentuknya Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Daerah (Bapedalda) dan sekarang diubah
menjadi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jawa Timur
yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung
jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.
Komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
juga mengalokasikan anggaran yang cukup besar
untuk pengelolaan lingkungan hidup dengan Anggaran
mencapai Rp. 250 miliar atau 5% dari APBD. Dana
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tersebut tersebar di beberapa dinas instansi yang
terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan
pelaksanaannya sesuai dengan kompetensi masingmasing.
Selanjutnya program yang diterapkan
BLH Provinsi Jawa Timur, antara lain Program
Pengendalian
Pencemaran
dan
Perusakan
Lingkungan,
Program
Perlindungan
dan
Konservasi Sumber Daya Alam (SDA), Program
Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA,
Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan
SDA dan Lingkungan Hidup (LH), serta Program
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan
LH. Adapun terkait dengan kepanitiaan RANHAM
sebagai berikut :
1. Pelaksanaan
Pembentukan
Kepanitian
RANHAM di Provinsi Jawa Timur
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
menyambut baik dan memprogramkan yang
berwawasan HAM, maka mengimplementasikan
RANHAM Generasi Ketiga di Provinsi Jawa
Timur dalam rangka mendorong terciptanya
masyarakat adil, makmur, cerdas, sejahtera dan
berbudaya HAM. Hal ini mengacu pemerintah
melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun
2011 tentang Rencana Aksi Nasional HAM
membentuk panitia Rencana Aksi Nasional
Hak Asasi Manusia (RANHAM) baik di tingkat
nasional, provinsi dan kabupaten/kota, sebagai
berikut:
a. Arah dan Orientasi kebijakan
Pembentukan Panitia RANHAM Provinsi
Jawa Timur telah dibentuk berdasarkan
Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur
Nomor : 188/518/KPTS/013/2011 tanggal 25
November 2011 dan untuk menindaklanjuti
setiap program dengan ketetapan tanggal
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7 Juni 2012 diadakan Rapat Koordinasi
Pengumpulan dan Pengolahan Data Informasi
Implementasi HAM bertempat di aula lantai II
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Timur. Rakor yang secara langsung dibuka
oleh Kepala Divisi Administrasi, Dwi Prasetyo
Santoso, SH, MH dan dihadiri oleh Kepala
Seksi Data dan Informasi Wilayah II Direktorat
Informasi HAM serta beberapa instansi lainnya
seperti perwakilan Kantor Wilayah Kementerian
Agama Jawa Timur, Dinas Sosial, BPPKB,
Dinas Kesehatan, Bappeda, Biro Hukum
Provinsi Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum
dan Dinas Pertanian.
Selanjutnya salah satu tugas Panitia RANHAM
adalah menyusun laporan triwulan, semester
dan tahunan, dimana laporan tersebut disusun
berdasarkan kompilasi kegiatan dari masingmasing Satuan Kerja Pemerintah Daerah
(SKPD) sebagai anggota panitia RANHAM
berupa data dipilah baik dalam bentuk kuatitatif
maupun kualitatif. Dalam sambutan Kepala
Divisi Administrasi menyampaikan bahwa
Data dan informasi yang akurat dan valid
adalah keniscayaan yang harus tersedia demi
perencanaan pembangunan yang berkualitas di
daerah. “Segera tindak lanjuti apa yang menjadi
tugas masing-masing sehingga pengumpulan
data dapat dilakukan secara intensif dan akhirnya
pelaksanaan RANHAM di Jawa Timur dapat
segera terwujud dengan cepat dan baik”.
Adapun pengukuhan Panitia RANHAM
Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2014
terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kotamadya
sudah dilaksanakan mengukuhkan kepanitian
RANHAM, namum baru 15 sudah membentuk
kepanitian RANHAM Generasi Ke Tiga yatu
Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo,

Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tulung
Agung, Kabupaten Bangkalan, Kota
Probolinggo, Kabupaten Pacitan, Kotamadya
Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tuban,
Kabupaten Pemekasan, Kabupaten Sampang,
Kotamadya Surabaya, Kabupaten Jombang,
dan Kotamadya Blitar.
Permasalahan
Provinsi
Jawa
Timur
“Implementasi” RANHAM Ekosob yang
pro-lingkungan
untuk
penyelamatan
pencemaran air dan udara oleh pihak terkait
sudah berjalan dan sesuai dengan tugas dan
fungsi pelaksanaan terhadap pencemaran
air dan udara yang diakibatkan oleh limbah
industri, namun sosialisasi belum optimal
dan belum ada koordinasi kepada dinas-dinas
terkait disebabkan beberapa faktor sebagai
berikut :
1) Belum ada sosialisasi RANHAM
Generasi ke tiga di Provinsi Jawa Timur,
maka SKPD atau dinas-dinas belum
memahami program aksi RANHAM
Generasi ke tiga dan substansi Peraturan
Presiden Nomor 23 tahun 2011 tentang
RANHAM Generasi ke tiga;
2) Kepanitiaan RANHAM Provinsi Jawa
Timur sudah dibentuk Tahun 2011-2014
dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur
Nomor: 188/518/KPTS/013/2011 tentang
susunan keanggotaan panitia pelaksana
RANHAM Generasi ke 3 berupa
Panitian Rencana Aksi Nasional Hak
Asasi Manusia (RANHAM) Provinsi
Jawa Timur Tahun 2011-2014. Adapun
skala prioritas Rencana Aksi Nasional
Hak Asasi Manusia meliputi 6 (enam)
program utama, sebagai berikut:
a) Pembentukan dan penguatan institusi

pelaksana RANHM
b) Persiapan harmonisasi Peraturan Daerah;
c) Mendiseminasi dan pendidikan Hak
Asasi Manusia;
d) Penerapan Norma dan Standar Hak Asasi
Manusia;
e) Pelayanan Komunikasi Masyarakat; dan
f) Pemantuan, evaluasi dan pelaporan.
b. Mutu Lingkungan
Permasalahan air limbah yang menurunkan
kualitas badan air di Kota Surabaya harus
diperhatikan karena air merupakan suatu
kebutuhan hidup yang sangat vital dalam
menunjang sebagian besar aktivitas warga.
Untuk itu permasalahan air limbah di kota
metropolis Kota Surabaya sangat krusial. Seiring
dengan bertambahnya kebutuhan penduduk akan
produk industri, maka secara tidak langsung
akan menambah kuantitas limbah industri di
Kota Surabaya.
Air limbah Kota Surabaya secara garis
besar menjadi dua yakni limbah domestik dan
indutri, dimana air limbah domestik berasal
dari rumah tangga merupakan sumber dominan
terhadap menurunnya kualitas air buangan.
Berdasarkan data Badan Lingkungan Hidup
Kota Surabaya, parameter pencemaran secara
keseluruhan sungai-sungai di Kota Surabaya,
seperti DO, pH, BOD, COD, TSS dan deterjen
menunjukkan kecenderungan naik. Urgenitas
penanganan air limbah disebabkan karena air
limbah tersebut dibuang ke sungai, sehingga
menjadi masalah terhadap sungai karena kali
Surabaya digunakan sebagai bahan baku PDAM.
Selanjutnya bahwa sungai-sungai di
Surabaya keberadaan merupakan saluran
drainase primer seharusnya hanya menampung
air hujan, namun kenyataannya berfungsi
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untuk penampung air limbah rumah tangga
terutama grey water (air bekas cuci dan
kamar mandi), sehingga beberapa saluran
dalam kondisi septik yang menandakan
adanya buangan tinja manusia baik langsung
maupun melalui pipa yang dihubungkan ke
sungai. Kondisi saluran drainase baik primer,
sekunder maupun tersier saat ini terisi oleh
limbah domestik penduduk bahkan pada saatsaat tertentu limbah industri membuang air
limbah pada saluran yang berdekatan dengan
lokasi industri.
Adapun fungsi sungai-sungai di
Surabaya yang perlu diamankan dari
pencemaran limbah rumah tangga dan
industri adalah Kali Surabaya, Kali Mas, Kali
Wonokromo dan Kali Kedurus. Keberadaan
empat sungai tersebut sangat penting karena
merupakan air baku yang diperlukan untuk
memasok PDAM Kota Surabaya, namun
saat ini potensi air baku yang cukup stabil
adalah dari keempat sungai tersebut, maka
kedepan untuk tambahan pasokan air baku
perlu direncanakan agar beban polusi dapat
terkurangi.
Berkaitan dengan air tanah kota
Surabaya sudah tidak layak untuk
digunakan sebagai sumber air minum,
karena beberapa lokasi sumur penduduk
terindikasi sudah terkontaminasi bakteri
E-Coli dan mengandung nitrate/nitrit,
dimana kontaminasi tersebut disebabkan
oleh pengelolaan air limbah rumah tangga
yang konvensional (septic tank dan sumur
peresapan). Kondisi itu melatar belakangi
perlunya rencana pengembangan Sistem
Penyediaan Air Limbah (SPAL) rumah
tangga di kota Surabaya agar kebutuhan
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air minum dalam rangka pengembangan Kota
ke depan dapat terpenuhi. Langkah yang
direkomendasikan dalam penangan sanitasi kota
Surabaya terutama sektor air limbah domestik
memprioritaskan penyelamatan kali Surabaya
dan kedepan perlu melakukan relokasi industri
yang berada di sepanjang kali Surabaya.
2. Tenaga Pengawas Lingkungan
Kebijakan kota Surabaya terkait dengan
pengawasan dan pemulihan lingkungan di Provinsi
dan Kotamadya/Kabupaten Jawa Timur sudah
dibentuk Pos Pengaduan Masyarakat, dimana
Badan Lingkungan Hidup Provinsi membuka
informasi dan layanan pengaduan masyarakat
melalui media SMS dengan nomor pengaduan:
08-123-5555-123, melalui media telepon dengan
nomor pengaduan (031)-8552072, melalui media
website:WWW.blhprovjatim.info, dan melalui
email: blh@jatimprov.go.id.
Program yang telah dilakukan untuk
meminimalisasi dampak besar atas pencemaran
air yang terjadi di Propinsi Jawa Timur dilakukan
melalui Program Kali bersih (PROKASIH).
Adapun Prokasih merupakan program nasional
pengendalian air yang dilaksanakan pada tahun
1989 dan diperbaharui pada tahun 2003 melalui
penandatanganan Surat Pernyataan Program
Kali Bersih (SUPERKASIH) yang dibuat oleh
industri dan disaksikan oleh Kementerian Negara
Lingkungan Hidup (Men KLH), Gubernur dan
Bupati/Walikota. SUPERKASIH merupakan
salah satu bentuk komitmen pengusaha terhadap
kepedulian lingkungan dengan melakukan upaya
penataan dalam batas waktu tertentu.
Selanjutnya selain program PROKASIH juga
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan
(PROPER), dimana Proper ini merupakan

instrument untuk mendorong penataan
dan kinerja perusahaan dalam pengelolaan
lingkungan hidup melalui penyebaran informasi
kepada publik dan stakeholder (public
information disclosure). Disamping itu Proper
juga merupakan perwujudan dari demokrasi
dalam pengendalian dampak lingkungan yang
memberikan kesempatan kepada masyarakat
untuk berperan secara aktif dalam pengendalian
dampak lingkungan hidup. Adapun tujuannya
adalah
untuk
melaksanakan
prinsip
pembangunan berkelanjutan, melestarikan
fungsi lingkungan hidup, dan mengendalikan
pencemaran lingkungan dengan prinsip dasar
Proper adalah fairness, peran serta masyarakat,
transparansi, dan akuntabel.
Adapun kerusakan lingkungan hidup
terjadi disekitar kawasan industri dan tempattempat dimana berdirinya perusahaan industri
disebabkan oleh pembuangan limbah industri
yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 85 tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan
berbahaya (B3).
3. Koreksi dan Rehabilitasi Lingkungan
Komitmen Kota Surabaya dan respon
dalam Penanganan Pencemaran Udara adalah
melakukan gerakan lingkungan yang melibatkan
warga kota dan berdasarkan data dari BLHD kota,
maka Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan
program – program untuk menangani percemaran
udara perkotaan sebagai berikut :
a) Pembatasan Kendaraan Pribadi
Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya
telah
menggalakkan
suatu
sistem
pembatasan kendaraan pribadi dengan cara
menyelenggarakan Car Free Day rutin setiap

minggu sekali dan hari bebas kendaraan di
sekitar kantor Pemerintah Kota Surabaya setiap
hari Jum’at pada minggu terakhir setiap bulan.
b) Green Transportation
Transportasi hijau atau green transport dapat
diterapkan melalui banyak cara, seperti mengganti
bahan bakar minyak yang digunakan kendaraan
bermotor dengan bahan bahar yang lebih ramah
lingkungan, pengurangan penggunaan kendaraan
bermotor pribadi, ataupun peningkatan kualitas
fasilitas transportasi.
c) Peran Serta Masyarakat
Peran serta masyarakat sangat penting dalam
pewujudan green transportasi karena tanpa
adanya peran dan kesadaran dari masyarakat
maka upaya green transportation tidak akan
berjalan dengan maksimal.
d) Ruang Terbuka Hijau
Melakukan penanaman pepohonan pada Jalurjalur Surabaya sangat bermanfaat karena dapat
menyerap banyak gas beracun yang berasal dari
asap kendaraan bermotor. Ruang Terbuka Hijau
(RTH) merupakan unsur kota yang terpenting
dalam menyejukkan kota seperti kawasan
kota, kawasan hijau, jalur hijau, kawasan hijau
khusus, kawasan rekreasi, kawasan hijau hutan
kota, kawasan hijau olahraga, kawasan hijau
pemakaman, kawasan hijau pertanian, dan
kawasan hijau pekarangan.
Masalah lingkungan hidup untuk kasus Jawa
Timur apabila dikaitkan dengan kegiatan industri
dan pemenuhan HAM di bidang Ekonomi, Sosial
dan Budaya, maka baik secara langsung maupun
tidak langsung berdampak pada kelangsungan hidup
makhluk hidup disekitarnya, terutama manusia/
masyarakat. Terkait dengan itu bahwa kegiatan
industri merupakan salah satu “penyumbang” yang
cukup signifikan bagi terjadinya kerusakan dan
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pencemaran lingkungan karena Propinsi Jawa
Timur merupakan wilayah bagian timur Pulau
Jawa, memiliki jumlah perusahaan industri yang
banyak.
Terkait dengan kebutuhan air domestik
(perumahan) Jawa Timur juga terkait dengan
kebutuhan air non-domestik (industri dan
pariwisata), hal itu adanya perkembangan pada
sektor industri, niaga-komersial, dan pariwisata
juga perlu membutuhkan suplai air bersih yang
cukup banyak. Di daerah yang cukup memiliki
kapasitas air tanah tinggi pada umumnya industri
skala besar, niaga/komersial dan hotel melakukan
eksploitasi air tanah sendiri untuk memenuhi
kebutuhannya dan angka kebutuhan air non
domestik mencapai 30% kebutuhan air domestik.
Pencemaran yang terjadi di Propinsi
Jawa Timur meliputi pencemaran udara, air dan
tanah, dimana pencemaran air disebabkan oleh
penekanan pada sumber daya air, khususnya air
permukaan, terutama terletak pada pencemaran
air dari sumber domestik, industri, dan pertanian.
Sedangka sungai sebagai pembuangan air limbah,
kualitasnya sangat bergantung pada karakteristik
air limbah yang masuk ke dalam sungai.
Sedangkan pencemaran udara dapat
dibagi atas dua golongan yaitu pencemaran udara
yang bersifat alami dan bersifat antropogenik
(aktifitas manusia), dimana pencemaran alami
yaitu letusan gunung berapi, sedangkan aktifitas
manusia dapat berupa kegiatan transportasi,
industri, dan rumah tangga. Pencemaran udara
terutama akibat aktivitas manusia berpotensi
menurunkan kualitas udara, sehingga diperlukan
suatu upaya pengendalian pencemaran udara
dari sumber-sumber pencemar udara baik yang
bergerak (transportasi), maupun yang tidak
bergerak (industri, pemukiman, TPA).
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KESIMPULAN
Koordinasi Ranham Pro-environment antara
pihak di pusat dan di daerah umumnya sudah dilakukan,
namun baru berupa surat edaran dan belum memiliki
rencana aksi pro lingkungan yang jelas di tingkat
daerah.
Pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan
Ranham Pro-Environment berbagi peran dan tugas
untuk membuat mekanisme tata kelola dan program
yang sinergis terkait kebijakan dan program yang
bervisi pro lingkungan pada tataran pemerintah pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota, terutama keberanian
dan dukungan untuk melakukan pencegahan dan
penindakan terhadap pelaku perusakan lingkungan
hidup.
Adanya pemantauan aktif terhadap resiko
kebocoran limbah industri kecil, pabrik menengah
dan bengkel agar tidak mencemari lingkungan dengan
mengkampanyekan peringatan dini pro lingkungan
beserta sanksinya. Ada model percontohan sistem
pengolahan limbah dengan teknologi ramah lingkungan
di kawasan Rungkut Surabaya. Pengolahan limbah
di PT SIER (Surabaya Industrial Estate Rungkut)
menggunakan teknik fisika dan biologi, tanpa bahan
kimia. Pembuangan air limbah industri (Waste Water
Disposal) dialirkan melalui pemipaan dari pabrik
ke pipa bawah tanah yang dipasang sepanjang jalan
di kawasan industri. Volume yang masuk ke IPAL
(Instalasi Pengolahan Air Limbah), PT SIER 7000-8000
meter kubik perhari dari 350 perusahaan merupakan
langkah serius pihak industri untuk pro-lingkungan.
SARAN
Adanya pendekatan baru dan cara inovatif yang
dapat menguraikan akar persoalan lingkungan hidup
terkait dengan kasus pada tingkat daerah, meliputi
mengadakan mekanisme reward (penghargaan) dan
sosialiasi HAM atas hak lingkungan hidup di daerah

dan dilakukan lebih sering secara lebih luas dengan
cara yang baru, menarik dan melibatkan publik.
Melakukan pemantauan aktif terhadap resiko
kebocoran limbah industri kecil, pabrik menengah
dan bengkel agar tidak mencemari lingkungan
dengan mengkampanyekan peringatan dini pro
lingkungan beserta sanksinya.
Adanya
pembahasan
terkait
dengan
pemenuhan HAM di bidang ekonomi, sosial dan
budaya dan perlu amandemen UU Nomor 23
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup agar lebih efektif dipatuhi dan mengatasi
impunitas degradasi lingkungan hidup. Terlebih
perlu penerapan penambahan pengaturan reward
bagi kepala daerah untuk memberikan penghargaan
kepada pelaku usaha yang melaksanakan prolingkungan, status daerah pro-lingkungan seperti
Adipura serta memberikan tambahan anggaran
pada alokasi anggaran APBN untuk community
development pro-lingkungan untuk kepala daerah
yang berperan sebagai perawat dan penyelamat
lingkungan.
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Abstract
Election is the momentum for the community to voice communication rights are implemented through political campaigns
. Politics in the election campaign is one important step in the implementation of procedural democracy . In practice
, political campaigns are conducted in some areas yet despite the sentiments which tend to be discriminatory . Issues
raised in this study is how the picture of the practice of regional head election campaigns (elections ) in West Kalimantan
; picture of how the election campaign nuanced pattern of human rights; how the efforts of the government and election
organizers in addressing and preventing practices that are not nuanced human rights campaign . The purpose of
research is to describe the practice of election campaigns that occurred in the province of West Kalimantan and the
factors supporting the election campaign nuanced discrimination ; obtain a pattern of human rights nuanced election
campaign ; know the government’s efforts in addressing and organizing election campaign practices are not nuanced
human rights . As for the substance of human rights that the boundaries in this study include : the right not to be treated
in a discriminatory manner in the course of the campaign . The method used in this study using a qualitative approach
to the descriptive nature of the research . Techniques of data analysis and information gathered from informants and
interviewees then performed a qualitative analysis of the substance , context , and the relationship between the audience
campaigners from the aspect of human rights. Based on field data still use the election campaign practices of political
identities (ethnic , religious , and regional) as a strategy in the campaign . Elements of the campaign include dilakuakan
substance , context , and relationships in the campaign was marred by discrimination regionalism , ethnicity , and
religion to seek public sympathy.
Keywords : campaign , local elections , human rights
Abstrak
Pemilu merupakan momentum bagi masyarakat dalam menyuarakan hak-hak komunikasinya yang diterapkan melalui
kampanye politik. Kampanye politik dalam pemilu merupakan salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan demokrasi
prosedural. Pada praktiknya, kampanye politik yang dilakukan di beberapa daerah belum terlepas dari adanya sentimensentimen yang cenderung bersifat diskriminatif. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah
gambaran praktik kampanye pemilu kepala daerah (Pilkada) di Provinsi Kalimantan Barat; bagaimanakah gambaran
pola kampanye pilkada yang bernuansa HAM; bagaimanakah upaya pemerintah dan penyelenggara pilkada dalam
mengatasi dan mencegah praktik-praktik kampanye yang tidak bernuansa HAM. Tujuan penelitiannya adalah untuk
mengetahui gambaran praktik kampanye pilkada yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat dan faktor pendukung
terjadinya kampanye pilkada yang bernuansa diskriminasi; memperoleh gambaran pola kampanye pilkada yang
bernuansa HAM; mengetahui upaya pemerintah dan penyelenggara pilkada dalam mengatasi praktik-praktik kampanye
yang tidak bernuansa HAM. Adapun substansi HAM yang menjadi batasan dalam penelitian ini meliputi: hak untuk
tidak diperlakukan secara diskriminatif pada saat pelaksanaan kampanye. Metode yang dipakai dalam penelitian
dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik analisa data dan informasi yang
dikumpulkan dari informan dan narasumber kemudian dilakukan analisis secara kualitatif terhadap substansi, konteks, dan
relasi antara pelaku kampanye dengan audiens dari aspek HAM. Berdasarkan data lapangan praktik kampanye pilkada
1

Peneliti di Balitbang HAM Kementerian Hukum dan HAM.

masih menggunakan politik identitas (suku, agama, dan
kedaerahan) sebagai strategi dalam berkampanye. Unsur
kampanye yang dilakukan meliputi substansi, konteks,
dan relasi dalam kampanye masih diwarnai dengan
diskriminasi kedaerahan, kesukuan, dan agama untuk
mencari simpati masyarakat.
Kata kunci: kampanye, pemilihan kepala daerah, hak
asasi manusia

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pemilu
merupakan
momentum bagi
masyarakat
dalam
menyuarakan
hak-hak
komunikasinya yang diterapkan melalui kampanye
politik. Kampanye politik dalam pemilu merupakan
salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan
demokrasi prosedural. Dalam tahapan ini, seorang
calon pemimpin memiliki kesempatan untuk
mempromosikan diri sekaligus mendekatkan diri
pada rakyat. Namun demikian, pada praktiknya,
kampanye politik yang dilakukan di beberapa daerah
belum terlepas dari adanya sentimen-sentimen yang
cenderung bersifat diskriminatif.2
Makna diskriminasi dalam Undang-Undang
Hak Asasi Manusia menghantarkan kita pada
pertanyaan tentang normativitas HAM terhadap
pelaksanaan kampanye dalam pemilu. Dalam konteks
kampanye perlu diperhatikan setidak-tidaknya
mengenai hak untuk tidak diperlakukan secara
diskriminatif. Dalam konteks ini, pembatasan yang
sangat relevan terhadap hak-hak tersebut tersurat
dalam Pasal 20 ayat (2) Kovenan Internasional
Hak-hak Sipil dan Politik, yang mengatur bahwa,
“segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas
dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan
hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan
2. Pesta Demokrasi di Indonesia: Perjuangan Tanpa Henti
Menuju Demokrasi Substansial tersedia di: (online)
http://politikana.com/blog/2009/06/pesta-demokrasidi-indonesia-perjuangan-tanpa-henti-menuju-demokrasisubstansial.html
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atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.”
Praktik kampanye yang bernuansa diskriminasi
atas dasar etnis yang terjadi dalam proses Pemilihan
Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 merupakan
fenomena gunung es dalam praktik demokrasi di
Indonesia, mengingat politik di ibukota merupakan
barometer bagi politik di daerah-daerah lainnya.
Dugaan terhadap musisi Rhoma Irama atas kampanye
yang bernuansa diskriminasi terhadap salah satu calon
pasangan gubernur tersebut langsung diproses oleh
Panitia Pengawas Pemilu DKI Jakarta, yang kemudian
memutuskan bahwa yang bersangkutan tidak sedang
melakukan kampanye politik.3
Pola kampanye diskriminatif yang digunakanpun
beragam, mulai dari media sosial, poster, sampai
pada ceramah keagamaan. Terkait hal tersebut, data
kualitatif yang didapatkan dalam penelitian Puslitbang
Hak-Hak Sipil dan Politik pada tahun 2011 tentang
pendidikan politik bagi masyarakat menggambarkan
bahwa terdapat banyak praktik politik yang bernuansa
diskriminasi, namun tidak serta merta berujung pada
proses judisial (baik berupa pelanggaran pemilu atau
dalam bentuk pidana umum). Hal tersebut tercermin
dari peta politik di daerah Kalimantan Barat, Sumatera
Utara, serta NanggroeAceh Darusallam. Sebagai contoh,
di Provinsi Kalimantan Barat, data menggambarkan
bahwa pembagian kekuasaan pemerintah di wilayah
tersebut sangat bersifat etnosentris (antara suku Dayak
dan Melayu), yang tentu saja isu demikian menjadi
materi dalam kampanye pemilu.4 Selain itu, penelitian
yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia bersama Max Planck Institute for Social
Anthropology menemukan bahwa praktik politik
3. “Panwaslu: Rhoma Irama Tak Kampanye”, Republika
Online, 12 Agustus 2012, http://www.republika.co.id/berita/
menuju-jakarta-1/news/12/08/12/m8n40t-panwaslurhoma-irama-tak-kampanye (diakses 31 Januari 2013).
4. Puslitbang Hak-Hak Sipil dan Politik, Peran Partai Politik
dalam Memberikan Pendidikan Politik bagi Masyarakat, Badan
Penelitian dan Pengembangan HAM, 2011, hlm. 118-119.

yang bernuansa keagamaan dan kedaerahan, yang
cenderung bersifat diskriminatif, juga ditemukan di
daerah Manokwari, Lombok, Ambon, dan Sulawesi
Utara5
Pendekatan secara legal tentu saja tidak
secara langsung dapat memecahkan problematika
tersebut, karena masih terdapat banyak celah
yang dapat dijadikan peluang untuk melakukan
kampanye yang bernuansa diskriminasi. Hal
tersebut misalnya tercermin pada Pasal 86 ayat 1
(c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengatur bahwa,
“pelaksana, peserta, dan petugas kampanye
dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras,
golongan, calon dan/atau peserta pemilu yang lain”.
Pembacaan terhadap aturan tentang kampanye
tersebut tentu belum sepenuhnya secara substansial
sejalan dengan normatifitas HAM sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai
perjanjian internasional yang telah disahkan oleh
Indonesia, yang telah menggariskan terminologi
diskriminasi secara rinci.6 Perlu ditekankan pula
5. Martin Ramstedt dkk (ed.)., Kegalauan Identitas:
Agama, Etnisitas, dan Kewarganegaraan pada Masa
Pasca-Orde Baru, Jakarta, Grasindo, 2012. Selain itu,
isu penggunaan suku, agama, ras, dan golongan dalam
pemilihan kepala daerah juga ditemukan baru-baru ini
dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kapuas,
Kalimantan Tengah. Lihat http://regional.kompas.com/
read/2012/10/26/15550685/Isu.SARA.Dalam.Pilkada.
Kapuas.Dikecam. diakses 29 Oktober 2012.
6. Dalam Konvensi Internasional Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Ras misalnya, disebutkan istilah
“diskriminasi ras” sebagai segala bentuk pembedaan,
pengecualian,
pembatasan,
atau
pengutamaan
berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau kebangsaan
atau sukubangsa, yang mempunyai maksud atau dampak
meniadakan atau merusak pengakuan, pencapaian atau
pelaksanaan, atas dasar persamaan, hak asasi manusia dan
kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial,
budaya atau bidang kehidupan masyarakat yang lain.

dalam hal ini, bahwa nuansa diskriminasi yang
dibawa dalam sebuah kampanye politik tentunya
akan memiliki pengaruh terhadap prilaku masyarakat
umum sebagai pemilih. Kebijakan desentralisasi saat
ini juga memberikan peran dalam penggunaan politik
identitas di berbagai daerah. Semangat kedaerahan
yang diikuti dengan karakteristik serta kekhasan
masyarakat masing-masing daerah, memiliki potensi
untuk dipergunakan sebagai komoditas politik yang
cenderung diskriminatif. Akibat logis dari hal tersebut
ialah memburuknya demokrasi yang sedang dibangun
bangsa ini, mengingat diskriminasi, dalam bentuk
apapun, mencederai HAM.
Mengingat terdapat berbagai hak yang saling
berkaitan dalam konteks kampanye, maka dibutuhkan
sebuah pendekatan HAM agar mendapatkan
pemahaman yang lengkap tentang praktik kampanye
yang bernuansa HAM dalam proses demokrasi di
Indonesia. Pendekatan tersebut patut diuraikan ke
dalam tiga aspek penting dalam kampanye, yakni:
substansi kampanye, konteks, dan relasi antara pelaku
kampanye dengan audiens.
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah gambaran praktik kampanye
pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Provinsi
Kalimantan Barat?
2. Bagaimanakah gambaran pola kampanye pilkada
yang bernuansa HAM?
3. Bagaimanakah upaya pemerintah dan penyelenggara
pilkada dalam mengatasi dan mencegah praktikpraktik kampanye yang tidak bernuansa HAM?
Tujuan
1. Untuk mengetahui gambaran praktik kampanye
pilkada yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat
dan faktor pendukung terjadinya kampanye pilkada
yang bernuansa diskriminasi.
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2. Untuk memperoleh gambaran pola kampanye
pilkada yang bernuansa HAM.
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah
dan
penyelenggara pilkada dalam mengatasi praktikpraktik kampanye yang tidak bernuansa HAM.
Ruang Lingkup
Pemilu dalam penelitian ini, mengikuti
pengertiannya secara normatif, ialah: sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
Selanjutnya, kampanye meliputi setiap “kegiatan
Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih
dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta
Pemilu”. Pada tataran praktis, terdapat tiga aspek
dalam kegiatan kampanye ini yang dapat dirinci dan
dianalisis lebih lanjut melalui penelitian, yakni: (i)
substansi, (ii) konteks, dan (iii) relasi antara pelaku
kampanye dengan audiens. Terhadap ketiga elemen
tersebut, penelitian ini akan mengambil perspektif
berdasarkan aturan serta prinsip yang dikenal dalam
norma HAM. Adapun substansi HAM yang menjadi
batasan dalam penelitian ini meliputi: hak untuk
tidak diperlakukan secara diskriminatif pada saat
pelaksanaan kampanye.
Metode Penelitian
1. Pendekatan dan Sifat
Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif.
Adapun pendekatan kualitatif dipilih dengan
pertimbangan bahwa komponen dalam tema
penelitian memerlukan kualitas dan analisis
data yang dapat menggambarkan prilaku serta
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preferensi tiap kader partai politik dalam praktik
kampanye pemilu dalam kaitannya dengan isu
diskriminasi. Selain itu, penelitian ini berupaya
menggambarkan pola kampanye yang bernuansa
HAM melalui pendekatan HAM khususnya hak
sipil dan politik. Penelitian ini berusaha untuk
menemukan langkah-langkah yang perlu dilakukan
oleh pemerintah dan penyelenggara pilkada dalam
mencegah terjadinya kampanye pemilu yang tidak
bernuansa HAM.
2. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data primer dilakukan dengan
mewawancarai informan dan narasumber yang
berkompeten dalam pelaksanaan kampanye
pemilu. Informan dibagi ke dalam beberapa
kelompok, yaitu: 1.) Penyelenggara pemilu
yang meliputi: KPU, KPU provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota; Bawaslu, Bawaslu provinsi,
dan Panwaslu Kabupaten/Kota. 2.) Pelaksana
kampanye yang meliputi: partai politik, dan 3.)
Tokoh agama/masyarakat dan LSM.
Adapun narasumber dalam penelitian ini
meliputi: 1.) Akademisi di bidang ilmu politik
dan pemerintahan; dan 2.) Pemerintah Daerah
(khususnya: Badan Kesatuan Bangsa, Politik,
dan Perlindungan Masyarakat). Selain itu, data
sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini
digunakan sebagai pelengkap guna menganalisa
hasil penelitian lapangan.
3. Teknik Analisis Data
Dari data dan informasi yang dikumpulkan dari
informan dan narasumber kemudian dilakukan
analisis secara kualitatif terhadap substansi,
konteks, dan relasi antara pelaku kampanye dengan
audiens dari aspek HAM. Untuk memperoleh
hasil analisis yang tajam maka digunakan teknik
triangulasi data yaitu proses cek ulang antara satu
sumber dengan sumber lainnya. Melalui proses

ini ditemukan beberapa kemungkinan seperti
koherensi satu sumber dengan sumber lainnya
atau bertolak belakang satu sumber dengan
sumber lainnya atau juga antara satu dengan
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Upaya pemerintah dalam pengawasan kampanye pemilu
Gambar 1
Alur Pikir

yang lain berbeda tetapi tidak bertentangan.
Terhadap data yang ada, penelitian ini
menggunakan norma dan prinsip HAM sebagai
pisau analisis dalam membedah fenomena yang
ada.
Kerangka Pikir
Pasal 28 D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan
bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh
kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.
Kesempatan yang sama tersebut menghendaki
adanya kebebasan dalam berkumpul dan

mengemukakan pendapat dalam kampanye pemilu,
serta hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu
yang adil (fair election). Dalam perspektif demokrasi
prosedural, proses kampanye merupakan elemen
penting dalam pemilu dan jaminan terhadap proses ini
akan memberikan pengaruh terhadap individu dalam
menentukan pilihannya secara bebas.
Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2012 tentang Pemilihan Umum mendefinisikan
Kampanye Pemilu sebagai “Kegiatan Peserta Pemilu
untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan
visi, misi, dan program Peserta Pemilu.” Lebih lanjut,
pelaksanaan kampanye pemilu patut pula diletakkan
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dalam konteks proses pendidikan politik bagi
masyarakat umum.7 Dalam perspektif hak asasi
manusia, di dalam proses pemilu, terdapat hakhak asasi manusia yang saling berkaitan satu sama
lain, yakni: hak atas kebebasan berkumpul dan hak
atas kebebasan berpendapat serta hak memilih dan
dipilih. Namun demikian dalam kampanye pemilu,
hak berpendapat dibatasi oleh beberapa ketentuan
hak asasi manusia, seperti Pasal 19 ayat (3)
Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik,
yaitu kebebasan berpendapat dibatasi dengan
menghormati hak atau nama baik orang lain. Selain
itu, dalam Pasal 20 ayat 2 Kovenan, ditegaskan bahwa
segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas
dasar kebangsaan, ras, atau agama yang merupakan
hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan,
atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.
Dalam praktik di beberapa daerah, kebebasan
berpendapat dalam kampanye kerap digunakan
dalam nuansa yang diskriminatif seperti tersebut
di atas. Adapun sifat diskriminatif dalam hal ini,
sejalan dengan definisi dalam Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
diartikan sebagai “setiap pembatasan, pelecehan,
atau pengucilan yang langsung ataupun tak
langsung didasarkan pada pembedaan manusia
atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok,
golongan, status sosial, status ekomomi, jenis
kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat
pengurangan, penyimpangan atau penghapusan
pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi
manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan
baik individual maupun kolektif dalam bidang
politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek
kehidupan lainnya”.
Terhadap fenomena diskriminasi yang terkandung
7.

Lihat Pasal 77 UU No. 8 Tahun 2012 dan Pasal 11 ayat 1 UU
No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
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dalam proses kampanye dalam pemilu, negara perlu
menerapkan batas-batas yang menjadi acuan dalam
mencegah terjadinya diskriminasi dalam politik
nasional. Namun demikian, batas-batas tersebut juga
wajib patuh pada norma-norma hak asasi manusia
yang ada, sehingga tidak mencederai kebebasan yang
dimiliki oleh tiap-tiap individu.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Praktik Kampanye Pilkada di Kalimantan
Barat
Gambaran pelaksanaan kampanye di
Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat melalui
pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil
gubernur pada tahun 2012. Peserta pemilu
gubernur dan wakil gubernur diikuti oleh 4 (empat)
pasangan calon, sebagaimana tampak dalam tabel
berikut:

TABEL 1
Daftar Nama Calon Gubernur/Wakil Gubernur
Kalimantan Barat 2012
No.
Urut
1

Calon Gubernur

Calon Wakil Gubernur

Drs. Cornelis, MH

Drs. Christiandy Sanjaya, SE, MM

2

H. Armyn Ali Anyang

Ir. H. Fathan Rasyid, MAg

3

H. Morkes Effendi, SPd

Ir. H. Burhanuddin A. Rasyid

4

Drs. H. Abang Tambul Husin

Pd. Barnabas Simin, MPdK

Sumber: http://kalbar.kpu.go.id/

Gubernur terpilih berasal dari nomor urut 1, Drs.
Cornelis, MH dengan wakil Drs. Christiandy
Sanjaya, SE, MM.

Adapun rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar pemilu Kepala Daerah/Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Barat tahun 2012 adalah sebagai berikut:

TABEL 2
Daftar Jumlah Pemilih Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Barat 2012
No.

Kabupaten /Kota

Jumlah Pemilih
perempuan
208.498

Jumlah TPS

1

Kota Pontianak

laki-laki
207.427

jumlah
415.925

1.171

2

Kabupaten Kubu Raya

193.709

187.701

381.410

1.121

3

Kabupaten Pontianak

91.578

89.749

181.327

500

4

Kota Singkawang

79.548

78.651

158.199

425

5

Kabupaten Bengkayang

74.977

69.189

144.166

603

6

Kabupaten Sambas

213.319

207.888

421.207

1.111

7

Kabupaten Landak

130.926

121.013

251.939

949

8

Kabupaten Sanggau

153.040

143.561

296.601

1.101

9

Kabupaten Sekadau

71.135

68.401

139.536

435

10

Kabupaten Sintang

141.887

133.800

275.687

1.027

11

Kabupaten Melawi

72.934

68.500

141.434

484

13

Kabupaten Kapuas Hulu

82.330

79.331

161.661

788

13

Kabupaten Ketapang

175.419

163.056

338.475

1.066

14

Kabupaten Kayong Utara

36.264

34.166

70.430

228

Jumlah total

1.724.493

1.653.504

3.377.997

11.009

Sumber: http://kalbar.kpu.go.id/

Identitas etnik yang multikultural
di Kalimantan Barat berdampak langsung
dengan politik kekuasaan. Hal tersebut
dapat dilihat ketika dimulainya kebijakan
desentralisasi dan dilakukannya pemekaran
wilayah di Kalimantan Barat. Adanya
hubungan antara kebijakan desentralisasi
dengan politik identitas dibenarkan oleh
Ori Fahriansya, dosen Ilmu Politik dari
Universitas Tanjungpura Pontianak. Menurut
narasumber, desentralisasi merupakan
peluang besar bagi berkembangnya
politik identitas. Peluang berkembangnya
politik identitas juga dapat terjadi ketika
dilakukannya sistem pemilu secara langsung.
Politik identitas dalam era otonomi daerah
mempengaruhi peta politik bagi peserta
pemilu, seperti munculnya isu putra daerah.

Berkaitan dengan masalah politik identitas
dalam kampanye pemilu, menurut Zamroni,
Kepala Sub Bidang Partai Politik dan Pemilu,
Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Kalimantan
Barat, bahwa secara teoretis politik identitas tidak
dapat digunakan. Namun karena tidak ada aturan
mengenai politik identitas, maka tidak dapat
disalahkan apabila politik identitas digunakan
dalam kontestasi politik. Hal serupa juga
dikemukakan oleh Nurfitri, dosen Ilmu Politik dari
Universitas Tanjungpura Pontianak, bahwa politik
identitas merupakan suatu konsep yang idealnya
tidak diperbolehkan, namun realitanya sulit untuk
dihindari dan sangat subur terjadi di wilayah
pedalaman yang memang masyarakatnya masih
berada pada tingkat pendidikan yang rendah.
Oleh sebab itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak,
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Mochtaria, menganggap bahwa sejauh politik
identitas tidak menghina kelompok lain, maka
politik identitas dapat dibenarkan. Pencitraan
identitas memiliki nilai jual yang tinggi,
oleh karena lebih lanjut dikemukakan bahwa
politik identitas merupakan modal dalam
berkampanye.
Dalam pelaksanaan kampanye pemilu
kepala daerah/gubernur pada September
2012 lalu Partai Demokrat memiliki strategi
dalam metode dengan lebih mengarah pada
figur calon, baik berdasarkan pendidikan
maupun popularitas. Pelaksanaan kampanye
pemilu kepala daerah/gubernur lalu secara
umum telah sesuai aturan dan cukup lancar
karena telah ada koordinasi dengan peserta
dan stakeholder seperti aparat keamanan,
media massa, organisasi masyarakat, tokoh
masyarakat, dan beberapa instansi terkait.
Koordinasi juga dilakukan dengan mengadakan
kesepakatan secara tertulis antara tim peserta
kampanye, partai politik, Bawaslu Provinsi,
dan KPU. Kalaupun terdapat pelanggaran,
umumnya berupa pemberitaan dari media
massa dan pelanggaran yang bersifat teknis
seperti pelanggaran pemasangan atribut yang
melanggar hak pribadi seseorang, pemasangan
atribut di tempat ibadah, pelanggaran lalu lintas,
pelanggaran mengajak anak dalam kampanye,
dan sebagainya. Khusus mengenai pemasangan
spanduk, terkadang terdapat spanduk yang
mengganggu ketertiban umum karena menurut
informan dari DPD Demokrat, pemasangan
spanduk belum terdapat aturan yang pasti,
sehingga terdapat spanduk yang berukuran
besar karena adanya kemampuan finansial dari
calon. Dalam kampanye pemilu umumnya
terdapat beberapa hambatan teknis berupa
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luas wilayah, tingkat pendidikan rendah, dan
biaya kampanye tinggi. Secara umum, kampanye
pemilu kepala daerah/gubernur tahun 2012 tidak
menemui hambatan yang berarti, dibandingkan
dengan kampanye pemilu pada tahun 2004 dan
2009, dimana pada saat itu jumlah partai politik
cukup banyak dan lemahnya koordinasi di antara
penyelenggara pemilu dan partai politik.
Bawaslu Provinsi juga menjelaskan bahwa
menurut data yang ada, pelaksanaan kampanye
pada pemilu kepala daerah tahun 2012 masih
terdapat beberapa pelanggaran, seperti melakukan
kampanye pemilu di masa tenang, pelanggaran
dari media massa, dan pelanggaran kampanye
yang menganut diskriminasi SARA.
2. Kampanye Pilkada yang Bernuansa HAM
Sebagai
negara
demokrasi
yang
menjunjung tinggi HAM, tentunya dituntut untuk
mewujudkan kampanye pemilu yang bersifat
lebih mengutamakan aspek HAM. Kampanye
pemilu yang bernuansa HAM dikemukakan oleh
beberapa informan yang berasal dari berbagai
elemen. Sebagian besar berpendapat bahwa
kampanye pemilu yang bernuansa HAM adalah
kampanye yang sesuai dengan norma-norma,
tata kehidupan bermasyarakat dan aturanaturan yang telah ditetapkan. Kampanye yang
bernuansa HAM merupakan kampanye dialogis
dengan keterlibatan masyarakat secara sadar, dan
memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.
Sebagai contoh, melakukan orasi kampanye yang
jujur, dimana janji dalam orasi tersebut wajib
untuk ditepati. Contoh lain diantaranya melakukan
orasi kampanye dengan lebih mendidik dan tidak
dengan hiburan semata. Namun terdapat juga
pendapat yang mengemukakan bahwa kampanye
pemilu yang bernuansa HAM adalah kampanye

yang tidak banyak mengalami pelanggaran,
baik itu pelanggaran seperti ketertiban berlalu
lintas, pelanggaran dalam membawa anak,
dan sebagainya. Hal ini menggambarkan
bahwa masyarakat masih kurang paham akan
pengertian HAM yang sebenarnya.
Jika ditelaah lebih lanjut, kampanye
pemilu yang bernuansa HAM diharapkan
merupakan kampanye yang jauh dari kampanye
hitam (black campaign) dan kampanye negatif
(negative campaign). Hal tersebut adalah
sebagai upaya agar tidak terjadi pelanggaran
HAM seperti hak memilih dan bebas dari
perlakuan diskriminasi. Adapun pengertian
dari kedua jenis kampanye ini berbeda,
black campaign merupakan kampanye yang
menjelek-jelekan lawan dimana isu yang
disampaikan belum terbukti kebenarannya,
sedangkan negative campaign merupakan
kampanye yang juga menjelek-jelekkan
lawan namun telah terbukti bahwa isu yang
disampaikan adalah benar/sesuai fakta.
Black campaign pada umumnya tidak saja
merupakan kampanye yang menjelek-jelekkan
lawan, namun juga memanfaatkan kelemahan
pengetahuan politik masyarakat bawah untuk
mudah dipengaruhi/dihasut/disuap/diimingi
sesuatu.
Menurut Nurfitri, politik identitas
masuk sebagai kategori baik black campaign
maupun negative campaign. Penggunaan
politik identitas dalam kampanye pemilu
dilatarbelakangi dengan kalkulasi jumlah
peserta pemilu berdasarkan identitas untuk
menganalisis kekuatan. Dengan demikian isuisu menyangkut etnis dan sebagainya akan
diangkat. Sebagai contoh upaya partai politik
mengkalkulasi etnis di wilayah tertentu untuk

selanjutnya mengangkat isu, dengan demikian
politik identitas dapat dikategorikan sebagai
black campaign dan negative campaign. Pendapat
tersebut dikuatkan dengan pernyataan Zamroni,
bahwasanya partai politik harus dapat menjalankan
fungsi sebagaimana mestinya melalui politik yang
santun dengan mendidik masyarakat untuk cerdas
berpolitik
Black campaign dan negative campaign
kerap dilakukan pada kampanye pemilu di
Kalimantan Barat melalui politik identitas.
Seringkali terjadi upaya dari peserta pemilu
untuk menjatuhkan lawan politik melalui
penyebaran isu yang bernuansa SARA.
Politik identitas terjadi ketika masyarakat
belum memahami politik karena rendahnya
pendidikan, sehingga politik identitas berada
di komunitas tertentu atau dalam kelompok
kecil saja. Menurut Ketua Dewan Penasihat
Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan
Barat, memberikan contoh praktik black
campaign pada Pemilu Gubernur tahun 2012
adalah adanya paksaan non-fisik (secara halus)
berupa pemberian hadiah sehingga masyarakat
mengalami hambatan yaitu haknya untuk
memilih. Lebih lanjut informan menegaskan
bahwa pelanggaran dalam kampanye pemilu
berupa black campaign, seperti paksaan dalam
hak memilih dan adanya diskriminasi tersebut,
cenderung terjadi di pedalaman dan bukan di
perkotaan.
Black Campaign dan negative campaign
yang pernah terjadi pada saat kampanye
pemilu di Kalimantan Barat dikemukakan oleh
salah seorang anggota KPU Provinsi yang
pernah menjadi saksi ahli dalam persidangan
atas kasus money politic kampanye pemilu.
Demikian juga disampaikan oleh M dan K,
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dari Bawaslu Provinsi, bahwa telah terjadi
pelanggaran dalam kampanye pemilu
Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan
Barat 2012. Lebih lanjut disampaikan
bahwa pelanggaran kampanye seperti ini
tidak saja terjadi pada waktu pemilihan
Gubernur Kalimantan Barat tahun 2012,
tetapi juga pada waktu kampanye pemilu
Gubernur Kalimantan Barat 2007. Beberapa
data lapangan pelanggaran kampanye dalam
pemilihan Gubernur Kalimantan Barat
baik pelanggaran kampanye hitam (black
campaign) maupun kampanye negatif
(negative campaign) seperti tampak dalam
tabel di bawah ini :
TABEL 3

Sebelum
pelaksanaan
kampanye
pemilu, Bawaslu Provinsi berupaya secara
preventif agar tidak terjadi kampanye yang
tidak menjunjung tinggi HAM, namun karena
adanya politik identitas yang berhubungan
dengan budaya masyarakat setempat yang
didominasi oleh suku, agama, ras, golongan
maupun jenis kelamin, maka pelanggaran kerap
terjadi. Bawaslu Provinsi menjelaskan bahwa
terdapat tiga pelanggaran kampanye pemilu
yang dapat diperoleh melalui temuan, laporan
dari pemantau, masyarakat, maupun peserta
kampanye. Ketiga pelanggaran tersebut adalah:
a) Pelanggaran pidana diserahkan ke
aparat kepolisian;
b) Pelanggaran administrasi diserahkan ke

Data Pelanggaran Kampanye Hitam (black
campaign) dan Kampanye Negatif (negative
campaign) Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat
2007-2012
No.

Jenis Pelanggaran

Waktu dan Tempat Kejadian

1.

Money politic berupa pemberian
uang oleh salah satu calon kepada
sekelompok masyarakat tertentu.

Kampanye pemilu kepala daerah/
gubernur tahun 2012

2.

Selebaran yang mendiskriminasikan
calon gubernur Cornelis.

Kampanye pemilu kepala daerah/
gubernur tahun 2012 di Kabupaten
Sanggau

3.

Tausyiah yang diadakan oleh
sekelompok orang dengan mengangkat
isu agama salah satu calon.

Kampanye pemilu kepala daerah/
gubernur tahun 2012 di Kabupaten Kubu
Raya

4.

Khotbah saat sholat Jum’at yang
mengangkat isu agama salah satu calon.

Kampanye pemilu kepala daerah/
gubernur tahun 2007

5.

Selebaran, VCD, workshop yang
menyarankan untuk tidak memilih salah
satu calon karena bukan putra daerah.

Kampanye pemilu kepala daerah/
gubernur tahun 2007

Sumber: Data diolah oleh Tim Peneliti
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Bentuk dan Tindakan

Laporan dari masyarakat (ada
identitas terlapor), dan tindakan
selanjutnya dilimpahkan ke
kepolisian sebagai pihak yang
berwenang

KPU;
c) Pelanggaran kode etik diserahkan ke
Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (DKPP).
Apabila pelanggaran bukan merupakan
bagian dari ketiga bentuk pelanggaran
tersebut di atas, maka pelanggaran tersebut
disebut dengan sengketa pemilu, yang
penyelesaiannya
melalui
Mahkamah
Konstitusi.
R, selaku Ketua Bawaslu Provinsi
mengemukakan bahwa ketika pelanggaran
kampanye pemilu dibawa ke jalur hukum,
terdapat hambatan dalam penyelesaian.
Sebagai contoh kasus bernuansa SARA pada
kampanye pemilu kepala daerah/gubernur
tahun 2012 lalu terjadi di Kabupaten
Sanggau, dimana seorang warga masyarakat
melaporkan kejadian tersebut dan telah
diselidiki oleh Kejaksaan, namun sampai
dengan saat wawancara berlangsung, kasus
tersebut belum terselesaikan karena tidak
ada batas waktu yang tegas.
Dari data penelitian di Provinsi
Kalimantan Barat maka paradigma yang
dibangun dalam penelitian ini ialah bahwa
nilai HAM dalam kampanye perlu menjadi
norma dalam pelaksanaan politik di
Indonesia. Selain dalam bentuk peraturan
tertulis yang dirumuskan oleh penyelenggara
pemilu di atas, pemahaman nuansa HAM
dalam kampanye perlu dimiliki oleh aktor
politik, terutama partai politik.
Data
kualitatif
penelitian
ini
menggambarkan bahwa partai politik telah
melakukan berbagai cara dalam mencari
simpati masyarakat, dan salah satu upaya
adalah dengan memberikan sosialisasi

kepada kader partai dalam berpolitik,
memberikan pendidikan politik agar pada
pelaksanaan kampanye berjalan dengan santun,
sampai pada penerbitan buku pedoman dalam
pelaksanaan kampanye.
Pada tataran teknis kampanye, pola
praktik dengan mengedepankan politik
identitas memang merupakan bagian dari
strategi pemasaran politik. Adapun strategi
pemasaran politik dalam kampanye dijalankan
melalui tiga tahapan, yakni segmentasi,
targeting, dan positioning. Selain itu, aktivitas
kampanye
membutuhkan
manajeman
kampanye dalam memenangkan pemilu yang
berorientasi pada tiga sektor, yakni ekonomi,
simbolik, dan budaya. Tingkat pengetahuan
atau pendidikan masyarakat yang kurang dan
tingkat sosial ekonomi yang rendah dapat
menjadi segmentasi demografis, begitu pula
dengan mayoritas agama dan tokoh panutan
masuk ke dalam segmentasi agama. Jika telah
mantap pada pemilahan segmentasi, maka
kampanye dapat melihat target selanjutnya
dengan menyesuaikan segala sumber daya
untuk kemudian mengatur posisi agar pemilih
nantinya dapat memantapkan pilihannya pada
calon yang ada. Namun apabila dalam strategi
tersebut mengabaikan aspek substansi, konteks,
dan relasi yang tidak berdasarkan normanorma HAM dan cenderung menimbulkan
diskriminasi, maka tidak dapat dibenarkan
karena merupakan bagian dari pelanggaran
terhadap penghormatan HAM.
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Substansi, Konteks, dan Relasi antar Pelaku

Segmenting

Positioning

Targetting

§ Pembatasan, pelecehan, pengucilan, atau preferensi
yang langsung ataupun tak langsung.
§ Atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok,
golongan, status sosial, status ekonomi, jenis
kelamin, bahasa, keyakinan politik.
§ Berakibat
pengurangan,
penyimpangan
atau
penghapusan pengakuan terhadap hak sipil dan politik
baik individual maupun kolektif.

Gambar 2
Skema Strategi Kampanye dari Perspektif HAM
Dari skema tersebut, partai politik
diharapkan akan menjadi duty bearer dalam
HAM karena secara tidak langsung, partai
politik dituntut untuk menjauhkan diri dari
praktik diskriminasi yang dapat melanggar
HAM. Dengan nuansa HAM sebagai norma
bagi partai politik dalam menjalankan
strategi kampanye pemilu, diharapkan
informasi dan persuasi yang akan diterapkan
dalam kampanye akan lebih mencerminkan
demokrasi yang substansial, dan tidak hanya
melihat masyarakat sebagai komoditas suara
semata.
3.
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Upaya Pencegahan Praktik Kampanye
yang Tidak Bernuansa HAM
Upaya dalam mencegah praktik
kampanye yang tidak bernuansa HAM
dilakukan oleh berbagai pihak, diantaranya
keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama
dalam menetralisir isu SARA. Upaya dari
KPU Provinsi adalah membuat pedoman
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teknis dan sosialisasi, sedangkan upaya dari
Bawaslu meliputi: (i) menyusun program
sesuai dengan aturan dalam undang-undang
penyelenggara pemilu; (ii) melakukan
koordinasi pengawasan dengan pihak terkait
seperti kepolisian dan kejaksaan; (iii) melakukan
program pengawasan secara terpadu; (iv)
sosialisasi baik secara langsung maupun melalui
media iklan; (v) forum group discussion; (vi)
diskusi dengan stake holder: Komisi Penyiaran
(KPID), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
pers, organisasi masyarakat, dan partai politik.
Disamping upaya tersebut di atas, penegakan
hukum pemilu perlu juga mendapat partisipasi
dari masyarakat seperti dalam memberikan
laporan adanya black campaign dan negative
campaign.
Dari hasil wawancara dengan para
informan, diperoleh gambaran kondisi
kampanye pemilu di Kalimantan Barat masih
belum terlepas dari kampanye pemilu yang tidak
bernuansa HAM, seperti adanya diskriminasi

atas kelompok identitas tertentu. Hal ini
sebagai akibat dari masih kuatnya politik
identitas yang disebabkan oleh rendahnya
tingkat pendidikan masyarakat, sehingga
mudah dipengaruhi secara politik. Contoh
paling nyata menurut FMP, tokoh adat
budaya Melayu Kalimantan Barat, terjadi
saat kampanye pemilu kepala daerah/
gubernur tahun 2012 dimana isu etnis dan
agama sangat kental. Kondisi masyarakat
yang demikian menggambarkan bahwa
masyarakat tidak siap untuk melakukan
pemilu secara langsung.
Menurut Ori Fahriansya, dengan
kondisi masyarakat yang berpendidikan
rendah maka akan mudah dipengaruhi,
sehingga pemilu kepala daerah secara
langsung menjadi tidak efisien, oleh karena
itu perlu dipikirkan kembali pemilu kepala
daerah secara langsung. Lebih lanjut
menurutnya, pemilu kepala daerah yang
ideal di Indonesia dilakukan melalui sistem
perwakilan. Sejalan dengan Fahriansya,
menurut M, anggota Bawaslu, pemilu
langsung akan lebih baik dilakukan pada
saat pemilu bupati, sedangkan untuk pemilu
kepala daerah/gubernur sebaiknya melalui
sistem perwakilan.
Upaya lain yang dapat dilakukan
untuk mencegah terjadinya politik identitas
dalam masyarakat yang multietnis seperti di
Kalimantan Barat adalah melalui pemberian
pendidikan
multikultural,
wawasan
kebangsaan dan agama kepada masyarakat
tersebut. Peran KPU sangat penting untuk
memberikan pendidikan politik bagi
masyarakat agar memahami etika dalam
memilih sesuai dengan hak pilihnya. Selain

KPU, peran partai politik sesungguhnya sangat
penting untuk memberikan pendidikan politik
bagi kader partainya dan masyarakat umum.
Unsur lain yang tidak kalah penting perannya
dalam memberikan pendidikan politik adalah
lembaga pendidikan tinggi, mengingat
mahasiswa adalah komponen masyarakat yang
sangat potensial untuk berpartisipasi dalam
pemilihan umum.
KESIMPULAN
1. Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi data
lapangan diperoleh gambaran bahwa praktik
kampanye pilkada masih menggunakan politik
identitas (suku, agama, dan kedaerahan) sebagai
strategi dalam berkampanye. Penggunaan isu
kesamaan daerah, suku, agama antara calon dengan
masyarakat calon pemilih sering digunakan dalam
kampanye di tengah masyarakat di luar daerah
perkotaan.
2. Kegiatan kampanye pilkada berkorelasi positif
dengan HAM pada tiga aspek, yakni: (1) hak untuk
ambil bagian dalam pemerintahan; (2) hak memilih
dan dipilih; dan (3) hak akses yang setara untuk
pelayanan publik. Namun dalam pelaksanaannya,
tidak sepenuhnya dipenuhi dimana masih terdapat
diskriminasi dan kecurangan, baik dalam bentuk
kampanye hitam (black campaign) maupun politik
uang (money politic). Pelanggaran administratif
mendominasi pelanggaran kampanye pemilu di
lokus penelitian seperti kampanye di luar jadwal
dan pemasangan alat peraga yang tidak pada
tempatnya. Di samping pelanggaran administratif,
juga ditemukan pelanggaran pidana seperti fitnah,
politik uang, dan keterlibatan PNS.
3. Upaya pemerintah dan penyelenggara pemilu
dalam mengatasi dan mencegah praktik kampanye
yang tidak bernuansa HAM kurang maksimal
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karena masih terdapat permasalahan seperti: (i)
ketentuan yang diatur belum menjangkau pelaku
pelanggaran kampanye di luar tim kampanye;
(ii) pemahaman penyelenggara pemilu dan
masyarakat mengenai HAM dalam kampanye
masih rendah.
4. Kampanye yang bernuansa HAM adalah
kampanye yang substansi, konteks, dan
relasinya tidak mencederai unsur diskriminasi,
seperti pembatasan, pelecehan, pengucilan, atau
preferensi yang langsung ataupun tak langsung
atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok,
golongan, status sosial, status ekonomi, jenis
kelamin, bahasa, keyakinan politik yang
berakibat pengurangan, penyimpangan atau
penghapusan pengakuan terhadap hak sipil
dan politik baik individual maupun kolektif.
Berdasarkan informasi lapangan, unsur
kampanye yang meliputi substansi, konteks, dan
relasi dalam kampanye masih diwarnai dengan
diskriminasi kedaerahan, kesukuan, dan agama
untuk mencari simpati masyarakat.

bebas dari diskriminasi atas dasar suku, agama,
etnis, jenis kelamin, dan lain sebagainya;
3. Partai Politik berkewajiban untuk memberikan
pendidikan politik kepada kader maupun
masyarakat agar lebih memahami akan hak untuk
dipilih dan memilih secara bebas.
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SARAN
1. Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
tentang Pemilihan Umum yang menyangkut
pelaksanaan kampanye agar: (a) dimasukkan
prinsip HAM, khususnya unsur diskriminasi,
dalam hal substansi, konteks, dan relasi antar
pelaku; (b) lama masa kampanye lebih dari
14 (empat belas) hari; (c) biaya kampanye
ditanggung oleh negara.
2. Untuk pelaksanaan pemilu ke depan,
Penyelenggara Pemilu agar mengeluarkan
ketentuan yang membatasi kebebasan informasi,
berpendapat, dan berkumpul dalam pelaksanaan
kampanye secara proporsional yang tidak
melanggar hak individual atau kolektif, seperti
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Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 4-5 Jakarta Selatan 12950
Email: yuliyanto_oke@yahoo.com
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Abstract
The purpose of this study was to determine the factors that cause student conflicts, to describe the views and attitudes
of students when dealing with conflict, and to depict the policy of the faculty member, police and local government in
dealing with conflict prevention and conflict resolution. This study uses qualitative descriptive approach. The results of
this study concluded that, first, the views and attitudes of students when dealing with conflict have been fundamentally
different; Second, the violence that occurred in several universities have differences in terms of intensity and background
of violence. Third, the policies issued by stakeholders have different dynamics amongst policy makers. Suggestions can
be submitted based on this study including: students are expected to have a constructive view of the conflict; faculty
members are expected to conduct needs assessment in student guidance; and the police members are expected to make
a visual mapping of potential violence among students and create a dialogue between students and security forces.
Keywords: violence, conflict, students

Abstrak
Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya konflik mahasiswa, pandangan dan
sikap mahasiswa ketika berhadapan dengan konflik dan kebijakan pencegahan dan penanganan konflik mahasiswa yang
dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi, pihak kepolisian dan pemerintah daerah. Penelitian menggunakan pendekatan
deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pertama, pandangan dan sikap mahasiswa ketika berhadapan
dengan konflik memiliki perbedaan yang sangat fundamental, yaitu mahasiswa memiliki pandangan bahwa konflik ada
yang bersifat konstruktif dan ada yang bersifat destruktif. Kedua, kekerasan yang terjadi di beberapa perguruan tinggi
memiliki perbedaan-perbedaan baik dari segi bentuk kekerasan, intensitas dan faktor yang melatarbelakanginya. Ketiga,
terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak stakeholder memiliki dinamika yang berbeda antara pengambil
kebijakan. Pihak pimpinan perguruan tinggi mengeluarkan kebijakan yang sifatnya mengkonstruksi kurikulum; pihak
keamanan kebijakannya bersifat antisipatif dengan melakukan pendekatan persuasive; sedangka pihak Pemerintah
Daerah lebih memfokuskan pada proses fasilitasi kegiatan mahasiswa. Saran yang disampaikan dari penelitian adalah,
bagi mahasiswa, wajib memiliki pandangan konstruktif terhadap konflik; bagi pimpinan universitas, diharuskankan
melakukan need assesment dalam pembinaan kemahasiswaan; dan bagi pihak kepolisian, harus membuat pemetaan
secara visualisasi mengenai potensi kekerasan mahasiswa dan membuat forum kekeluargaan antara mahasiswa dan
pihak keamanan.
Kata kunci: Kekerasan, konflik, mahasiswa

1. Disarikan dari laporan penelitian Puslitbang Transformasi Konflik, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Tahun
Anggaran 2011.
2. Fungsional Peneliti Muda Bidang Studi Hukum dan Pengadilan, pada Puslitbang Transformasi Konflik, Badan Penelitian
dan Pengembangan HAM, Kementerian Hukum dan HAM R.I.

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Konflik merupakan bagian dari kehidupan
manusia. Konflik adalah satu fenomena yang akan
selalu mewarnai interaksi sosial sehari-hari dan
menyertai kehidupan manusia. Situasi dan kondisi
tertentu dapat menjadi pemicu konflik, mulai dari
ketidakcocokan pribadi, perbedaan sistem nilai,
persaingan, ketidakjelasan batas-batas wewenang
dan tanggung jawab, perbedaan fungsi, komunikasi
yang tidak “nyambung”, pertentangan kepentingan
dan lain-lain. Konflik merupakan suatu kenyataan
hidup yang dapat terjadi dimanapun termasuk
di kampus. Menurut Djalaludin Puluhulawa,
konflik di kampus dilatarbelakangi oleh beberapa
sebab: pertama, adanya pelanggaran yang disertai
dengan hukuman, terutama fisik; kedua, kekerasan
dalam pendidikan bisa diakibatkan oleh buruknya
sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku;
ketiga, kekerasan dalam pendidikan dipengaruhi
oleh lingkungan masyarakat dan tayangan media
massa yang memang belakangan ini kian vulgar
dalam menampilkan aksi-aksi kekerasan; keempat,
kekerasan bisa merupakan refleksi dari perkembangan
kehidupan masyarakat yang mengalami pergeseran
cepat, sehingga meniscayakan timbulnya sikap
instant solution maupun jalan pintas; dan kelima,
kekerasan dipengaruhi oleh latar belakang sosialekonomi pelaku.
Menurut Simon Fisher, konflik memang
sebenarnya dibutuhkan dan memiliki manfaat.
Manfaat ini antara lain membuat orang menyadari
adanya banyak masalah, mendorong ke arah
perubahan
yang
diperlukan,
memperbaiki
solusi, menumbuhkan semangat, mempercepat
perkembangan pribadi, menambah kepedulian
diri, mendorong kedewasaan psikologis dan
menimbulkan kesenangan. Namun sebaliknya jika
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konflik tidak dikelola secara baik, konflik akan bersifat
destruktif dan dapat menimbulkan kekerasan.
Di Daerah Istimewa Yogyakarta, konflik
mahasiswa yang terjadi berupa tawuran mahasiswa
yang melibatkan seratusan mahasiswa tersebut
dipicu karena ketidakpuasan masalah keorganisasian
mahasiswa. Akibatnya beberapa ruang kuliah, museum
bioteknologi dan ruang sekretariat Badan Eksekutif
Mahasiswa rusak. Selain itu dua orang terluka ringan
akibat pecahan kaca. Menurut keterangan salah seorang
saksi, penyerangan terjadi pada pukul 10.20 WIB saat
kuliah dimulai, ada segerombolan mahasiswa yang
menyerang dengan melempar batu ke arah ruang kuliah
dan sekretariat Badan Eksekutif Mahasiswa. Lalu para
mahasiswa menyerang balik dan terjadi saling lempar
batu di lokasi kantin selama 30 menit yang kemudian
dibalas oleh mahasiswa.3
Melihat fakta yang terjadi di beberapa daerah
tersebut sangat kontras dengan peran mahasiswa
sangat substansial dalam kehidupan kebangsaan,
karena mahasiswa selama ini sudah diberikan peran
dalam menjaga moral bangsa, peran sosial dalam
menumbuhkan jiwa solidaritas sosial. Peran akademik
untuk mencerdaskan bangsa dan peran politik
kebangsaannya, yang diharapkan bisa lebih kritis
dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Mahasiswa
yang selama ini dikenal sebagai kelompok akademis
yang rasional, dengan segudang teori-teori yang
dihafal di luar kepala. Bahkan mahasiswa yang selama
ini membangun solidaritas sosial yang kuat, tibatiba berubah jadi solidaritas yang lebih sempit pada
solidaritas pada kelompok yang lebih kecil. Lebih
aneh lagi mahasiswa tampil dengan aksi kekerasan
layaknya manusia kehilangan rasionalitasnya.
Idealnya, dunia kampus adalah dunia rasionalitas.
Dalam ranah ini berkumpul kaum cerdik pandai yang
3. Diakses dari http://www.tempointeraktif.com tanggal 14
Februari 2011.

melahirkan analisa cerdas untuk kemajuan ilmu
pengetahuan. Dari kultur inilah social engineering
(rekayasa sosial) dicoba sebelum diaplikasikan
dalam skala luas, yakni masyarakat. Ada ide mulia
yang mulai diusung oleh komunitas ini, setidaknya
hal ini tercermin dari Tridharma Perguruan Tinggi:
Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada
Masyarakat. Akan tetapi, di samping mulianya
ide itu, ada juga beberapa kontradiksi internal.
Kenapa dalam komunitas ilmiah timbul kekerasan?
Bukankah kultur kampus adalah kultur ilmiah yang
mengandalkan otak ketimbang otot?
Rumusan permasalahan dari penelitian ini
yaitu: 1) faktor-faktor apakah yang menyebabkan
terjadinya konflik mahasiswa?; (2) bagaimanakah
pandangan dan sikap mahasiswa ketika berhadapan
dengan konflik?; (3) bagaimanakah kebijakan
pencegahan dan penanganan konflik mahasiswa
yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi,
pihak kepolisian dan pemerintah daerah?.
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui
faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik
mahasiswa; (2) mengetahui pandangan dan sikap
mahasiswa ketika berhadapan dengan konflik;
dan (3) mengetahui kebijakan pencegahan dan
penanganan konflik mahasiswa yang dilakukan oleh
pimpinan perguruan tinggi, pihak kepolisian dan
pemerintah daerah.
Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian
deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif
dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi
atau area populasi tertentu yang bersifat faktual
secara sistematis dan akurat. Data primer diperoleh
langsung dari sumber data pertama di lokasi
penelitian melalui studi lapangan (field research)
Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh
dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan
melalui studi kepustakaan (library research). Dalam

pengumpulan data lapangan menggunakan wawancara.
Adapun informan dalam penelitian ini adalah: (a)
pimpinan perguruan tinggi di Yogyakarta; (b) ketua atau
pengurus organisasi intra kampus (BEM universitas
dan fakultas); (c) pihak kepolisian di Yogyakarta; dan
(d) pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga Provinsi D.I. Yogyakarta.
Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis
kualitatif, dengan menggunakan langkah-langkah:
pertama, melakukan penyusunan data yang diperoleh
kemudian ditentukan datanya sesuai dengan tujuan
penelitian ini; kedua, peneliti memberikan interpretasi
atas data yang ada.
TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan Tentang Konflik
1. Pengertian Konflik
Pengertian konflik menurut beberapa pakar
sebagaimana yang ditulis oleh Wahyudi dan Akdon,
antara lain adalah pendapat Cummings P.W, yang
mengartikan konflik sebagai suatu interaksi sosial
di mana dua orang atau lebih, dua kelompok atau
lebih, berbeda atau bertentangan dalam pendapat
ataupun tujuan mereka masing-masing.4 Pendapat
senada dikemukakan oleh Alihsjahbana ST,
yang mengartikan konflik sebagai suatu situasi
perbedaan pendapat dan pandangan di antara
kelompok-kelompok masyarakat dalam mencapai
tataran nilai yang sama.5
Menurut Taquiri dalam Newstorm dan
Davis, konflik merupakan warisan kehidupan sosial
yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat
daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan,
kontroversi dan pertentangan di antara dua
4. Wahyudi dan H.Akdon, Manajemen Konflik dalam
Organisasi (Pedoman Praktis Bagi Pemimpin Efektif),
Alfabeta, Bandung, 2005.
5. Ibid
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pihak atau lebih pihak secara berterusan.6
Sebagaimana dikatakan oleh Sarwono, bahwa
konflik merupakan pertentangan antara dua
pihak atau lebih yang terjadi antar individu, antar
kelompok kecil bahkan antar bangsa dan negara
dapat dianalisis dengan teori-teori dinamika
individual. Akan tetapi mengingat manusia
sebagai reseptor aktif yang selalu bereaksi
terhadap stimulasi-stimulasi yang berasal
dari luar dirinya membuat faktor situasional
lingkungan sekitar ini kelihatannya menjadi
lebih dominan dalam memicu pertumbuhan
suatu konflik.7
2. Penyebab Konflik
Menurut Simon Fisher, ada beberapa
teori yang menjelaskan tentang penyebab
terjadinya konflik, yaitu: (a) teori hubungan
masyarakat; (b) teori kebutuhan manusia; (c)
teori negosiasi prinsip; (d) teori identitas; (e)
Teori kesalahpahaman antarbudaya; dan (f)
teori transformasi konflik.8
3. Jenis-Jenis Konflik
		 Menurut Maswadi Rauf, konflik dapat
mengancam keberadaan masyarakat bila
konflik dibiarkan terus berkembang (tanpa
bisa diselesaikan), dan biasanya semakin
demokratis suatu masyarakat, maka tingkat
konflik yang terjadi semakin tinggi.9 Kondisi
ini dikarenakan terbukanya kesempatan bagi
anggota masyarakat untuk mengemukakan dan
memperhatikan perbedaan ideologi masingmasing. Secara umum konflik yang biasa terjadi
6. http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik, diunduh pada 5
Maret 2011
7. Sarlito W. Sarwono, Psikologi Sosial (Psikologi Kelompok
dan Psikologi Terapan), Bali Pustaka, Jakarta, 2001.
8. Simon Fisher, Mengelola Konflik, Keterampilan dan
Strategi untuk Bertindak, SMK Grafika Desa Putra, 2001.
9. Maswadi Rauf (Guru Besar Universitas Indonesia),
subject tern: Politik, Bahan Kuliah, date: May 2002.
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dalam kehidupan masyarakat dapat dibedakan
dalam 3 (tiga) bentuk sebagai berikut :
a. Konflik bersifat laten, yaitu konflik yang
bersifat tersembunyi dan perlu dimunculkan
agar dapat ditangani secara efektif;
b. Konflik secara terbuka, yaitu konflik yang
sudah berakar dalam dan telah sangat terbuka
sehingga diperlukan sebagai tindakan untuk
mengatasi akar permasalahan dan berbagai
efek yang dapat ditimbulkan;
c. Konflik di permukaan, yaitu memiliki akar
yang dangkal atau bahkan tidak berakar, timbul
karena kesalahpahaman mengenai sasaran
yang dapat diatasi dengan meningkatkan
komunikasi.
Sedangkan menurut Winardi bahwa
konflik berdasarkan tipe-tipe situasi dibagi atas
4 (empat) bagian yaitu:
a. Konflik di dalam diri individu sendiri.
Selanjutnya dijelaskan bahwa salah satu
perspektif tentang konflik di dalam diri
individu mencakup 4 (empat) situasi
sebagai berikut:
1) Konflik mendekat-mendekat;
2) Konflik menghindar-menghindar;
3) Konflik mendekat-menghindar;
4) Konflik
mendekat-menghindar
kombinasi.
b. Konflik antar pribadi. Konflik ini adalah
suatu konflik yang terjadi antara satu orang
dengan satu atau lebih orang lain.
c. Konflik antar kelompok.
Konflik ini
dapat terjadi antara satu kelompok dengan
kelompok lain yang ada dalam satu
lingkungan maupun dengan lingkungan
lain.
d. Konflik antar organisasi.
Konflik ini
merupakan konflik yang terjadi antara

organisasi-organisasi baik sektor publik,
swasta, partai-partai dan berbagai
organisasi formal dan informal lainnya
yang memiliki kepentingan dan
pertentangan tujuan.10
4. Penyelesaian Konflik
Menurut
Maswadi
Rauf
dalam
penyelesaian suatu konflik biasanya ditempuh
dengan berbagai cara dan metode penyelesaian
yang sering dilakukan adalah dengan
komunikasi persuasif (perundingan), namun
jika hal ini tidak lagi memungkinkan dilakukan,
maka cara penyelesaian yang paling lazim
dilakukan adalah dengan cara-cara koersif
(kekerasan).11 Penyelesaian konflik yang paling
ideal sebenarnya adalah cara penyelesaian yang
persuasif karena dalam perundingan dilakukan
secara rasional dan biasanya berbentuk
musyawarah. Sementara cara koersif dianggap
kurang sesuai karena penggunaan kekerasan
atau ancaman dianggap bertentangan dengan
nilai-nilai kemanusiaan.
Menurut Simon Fisher, penyelesaian
ataupun pengelolaan konflik dapat dilakukan
melalui beberapa upaya antara lain:
1) Pencegahan konflik bertujuan untuk
mencegah timbulnya kekerasan dalam
konflik;
2) Penyelesaian konflik bertujuan untuk
mengakhiri kekerasan melalui persetujuan
perdamaian;
3) Pengelolaan konflik bertujuan membatasi
atau menghindari kekerasan melalui atau
mendorong perubahan pihak-pihak yang
terlibat agar berperilaku positif;
10. Winardi, Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan
Pengembangan), Mandar Maju, 1994.
11
Maswadi Rauf, Loc. Cit

4) Resolusi konflik bertujuan menangani sebabsebab konflik, dan berusaha membangun
hubungan baru yang relatif dapat bertahan
lama di antara kelompok-kelompok yang
bermusuhan;
5) Transformasi konflik yakni mengatasi sumbersumber konflik sosial dan politik yang lebih
luas, dengan mengalihkan kekuatan negatif dari
sumber perbedaan kepada kekuatan positif.12
B. Tinjauan Tentang Kekerasan
1. Pengertian dan Jenis Kekerasan
Istilah kekerasan berasal dari bahasa latin
violentia, yang berarti keganasan, kebengisan,
kedahsyatan, kegarangan, aniaya, dan perkosaan.
Tindak kekerasan, menunjuk pada tindakan
yang dapat merugikan orang lain. Misalnya,
pembunuhan, penjarahan, pemukulan, dan
lain-lain. Walaupun tindakan tersebut menurut
masyarakat umum dinilai benar. Pada dasarnya
kekerasan diartikan sebagai perilaku dengan
sengaja maupun tidak sengaja (verbal maupun
nonverbal) yang ditujukan untuk mencederai atau
merusak orang lain, baik berupa serangan fisik,
mental, sosial, maupun ekonomi yang melanggar
hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai
dan norma-norma masyarakat sehingga berdampak
trauma psikologis bagi korban.13
Menurut Jack Douglas, istilah kekerasan
digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik
yang terbuka (overt) atau tertutup (covert) dan baik
yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan
(defensive).14 Bila kekerasan yang bersifat tertutup
12 Simon Fisher, Loc. Cit
13. http://id.shvongg.com/social-sciences/
sociology/2142204-perbedaan kekerasan dengan konflik,
diakses tanggal 18 Maret 2011.
14. Jack D. Douglas dan Frances Chaput Waskler, “Kekerasan”
dalam Thomas Santoso (Penerjemah) Teori-Teori Kekerasan,
Jakarta, Ghalia, 2002.
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berubah menjadi konflik terbuka-unjuk rasa
berubah menjadi bentrok, pelecehan nama baik
menjadi pencatutan, penghinaan, fitnah dan batas
kepatutan lainnya, ancaman berubah menjadi
tindakan nyata dan kekerasan defensive menjadi
offensive-maka saat itu juga potensi kekerasan
berubah menjadi kekerasan itu sendiri. Lebih
jauh lagi dengan menjadi agresif atau offensive.
2. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan
a. Faktor Internal
Faktor internal atau faktor endogen,
berlangsung lewat proses internalisasi diri
yang keliru oleh anak-anak remaja dalam
menanggapi hal-hal disekitarnya dan
semua pengaruh dari luar. Tingkah laku
mereka itu merupakan reaksi yang salah
atau irrasional dari proses belajar, dalam
bentuk ketidak mampuan mereka dalam
melakukan adaptasi terhadap lingkungan
sekitar.15
Faktor kejiwaan adalah suatu
perbuatan yang dilakukan oleh seseorang
dalam kondisi yang tidak normal. Zakiah
Darajat,
sebagai
seorang
psikolog
menegaskan bahwa dalam keadaan bimbang
dan gelisah, biasanya orang tidak mampu
mengendalikan dirinya, bahkan kurang
mampu untuk menggunakan pikirannya
semaksimal mungkin. Seperti kita ketahui
bahwa di dalam diri setiap orang ada
dorongan, keinginan dan kebutuhan yang
kadang-kadang bertentangan dengan nilai
moral. Orang yang gelisah itu tidak mampu
menghadapi kebutuhan yang baik apabila
la dari kecil tidak berlatih mengendailikan
15. Kartini Kartono, Patologi Sosial-2 Kenakalan Remaja,
Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
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keinginan dan kebutuhan yang berlawanan
dengan nilai moral itu.16
b.

c.

Faktor Eksternal
Faktor eksternal atau faktor eksogen,
menurut Kartini Kartono adalah “semua
perangsang dan pengaruh luar yang
menimbulkan tingkah laku tertentu pada anakanak remaja (tindak kekerasan, kejahatan,
perkelahian missal dan seterusnya). Faktor
eksternal tersebut antara lain :
1) Keluarga, adalah “lembaga pertama
dan utama dalam melaksanakan proses
sosialisasi dan sivilisasi pribadi anak”.
2) Keadaan pendidikan (Faktor Sekolah).
3) Lingkungan sekitar, selalu baik dan
menguntungkan bagi pendidikan dan
perkembangan anak.17
Selain secara faktor-faktor di
atas, masih ada lagi bidang lain yang
dimungkinkan mendukung terjadinya
kekerasan yang dilakukan oleh massa.
Bidang tersebut diantaranya sebagai
berikut:
Bidang Hukum
Di bidang hukum, merupakan salah
satu faktor penyebab terjadinya kekerasan
yang dilakukan oleh massa. Hal ini karena:
1) Kurangnya
kesadaran
masyarakat
terhadap hukum yang berlaku;
2) Sanksi hukum kurang menyentuh rasa
keadilan masyarakat;
3) Adanya intervensi pemerintah terhadap
penegakan hukum;
4) Terdapat oknum penegak hukum yang
menyalahgunakan kekuasaan;

16. Ibid
17. Ibid

5) Materi hukum yang sudah tidak
sesuai lagi dengan situasi dan kondisi
sekarang;
6) Macetnya peradilan terhadap pejabat
yang terlibat KKN;
7) Tindakan hukum yang tidak tegas
terhadap aksi kekerasan massa;
8) Adanya faktor intelektual (provokator)
dibalik aksi kekerasan massa yang
mempunyai maksud tertentu.
d.

e.

Bidang Ekonomi
Di bidang ekonomi, juga memiliki
peran yang cukup berarti, sehingga dapat
menyebabkan terjadinya kekerasan yang
dilakukan oleh massa, hal ini dipengaruhi
oleh :
1) Krisis perekonomian Indonesia yang
belum pulih;
2) Kenaikan harga BBM, Tarif Dasar
Listrik;
3) Terjadinya KKN dalam penyaluran
bantuan dana;
4) Perbedaan yang mencolok antara si
kaya dan si miskin.
Bidang Politik
Kondisi politik dewasa ini turut
menjadi penyebab terjadinya kekerasan
massa. Hal ini dapat ditandai dengan:
1) Adanya persaingan parpol yang
menggunakan kekuatan massa dalam
mencapai tujuannya;
2) Terjadinya perebutan pengaruh baik
legislatif maupun ekskutif dengan
menyebarkan dan menggunakan
pengaruh kekuatan massa;
3) Dimunculkannya isu kesukuan dalam
pemilihan kepala Daerah;

4)

f.

Masyarakat tidak puas atas janjijanji Parpol tertentu sebelum dan atau
menjelang Pemilu;
5) Perilaku oknum pejabat (ekskutif/
legislatif) yang cenderung materialistis;
6) Bermunculannya ormas-ormas yang
hanya
mementingkan
kelompok
tertentu.
Bidang Sosial Budaya
Sosial budaya merupakan salah
satu faktor penyebab terjadinya kekerasan
yang dilakukan oleh massa. Hal ini dapat
ditandai dengan adanya:
1) Tatanan nilai luhur agama dan adat/
istiadat mulai ditinggalkan oleh
sebagian besar masyarakat;
2) Budaya asing dijadikan sebagai tolok
ukur kemajuan (modern);
3) Salah pengertian terhadap maksud dan
tujuan “reformasi”;
4) Hukum yang ada dianggap tidak
memenuhi rasa keadilan;
5) Informasi yang didapat segera disikapi
dengan emosional.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Potensi yang terdapat pada kota Yogyakarta
adalah sebagai pusat pendidikan atau dikenal dengan
kota pendidikan karena banyaknya pendatang yang
mengenyam pendidikan di kota Yogyakarta. Eksistensi
kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan membawa
keberagaman penduduk yang tinggal di kota ini.
Heterogenitas yang cukup tinggi mengakibatkan
terjadinya konflik yang mengarah pada kekerasan
sehingga menimbulkan ketegangan sosial bagi
masyarakat khususnya mahasiswa.
Pada data sekunder penelitian ini terdapat
temuan bahwa berdasarkan data di bagian Intelkam
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Polda DIY bahwa kasus tawuran mahasiswa di
Yogyakarta sebagai berikut:
Tabel 1.
Data Konflik Mahasiswa Yang Mengarah Pada
Kekerasan di DIY
No.

1.

Bentuk konflik
Demonstrasi
Mahasiswa
Universitas
Pembangunan
Nasional Veteran
Yogyakarta
terhadap kebijakan

Korban
-

Penyelesaian
Mediasi secara
internal antara
mahasiswa
dengan birokrat
kampus

pihak Rektorat

2.

Penganiayaan
mahasiswa asal
Papua oleh
mahasiswa asal
Yogyakarta

Satu orang
mahasiswa
Papua
tewas

Melalui jalur
hukum

3.

Pemilihan Ketua
BEM di UIN
Sunan kalijaga

Satu orang
mahasiswa
Makassar

Melalui jalur
hukum

Sumber: Polda DIY ( 2010 )

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat
konflik mahasiswa yang mengarah pada kekerasan
di Yogyakarta, walaupun kronologis konflik
kekerasan di Yogyakarta tidak signifikan banyak
terjadi dibandingkan di daerah-daerah lain. Selaras
dengan data di atas dapat dikatakan bahwa konflik
kekerasan mahasiswa di Yogyakarta salah satunya
dipengaruhi oleh mahasiswa pendatang.
1) Sikap Mahasiswa Ketika Berhadapan
dengan Konflik
Diyakini oleh para mahasiswa yang
menjadi informan dalam penelitian ini, bahwa
potensi konflik di lingkungan universitas
lebih umum disebabkan secara horizontal
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berupa masalah pribadi dan perbedaan pendapat,
sedangkan konflik vertikal disebabkan oleh
ketidaksesuaian kebijakan yang dikeluarkan oleh
pihak kampus dengan aspirasi mahasiswa.
Para mahasiswa berpendapat bahwa konflik
adalah bentuk perbedaan-perbedaan dalam sebuah
pencapaian tujuan dan pada dasarnya konflik adalah
aktifitas yang wajar dalam hidup bermasyarakat.
Sikap yang dihadapi mahasiswa ketika
berhadapan dengan konflik memiliki perbedaanperbedaan. Beberapa perbedaan mahasiswa ketika
menghadapi konflik adalah mahasiswa melakukan
strategi dengan cara mendiskusikan permasalahan
sampai menemui akar permasalahan secara jelas
dan melakukan mediasi. Sikap berikutnya ketika
mahasiswa berhadapan dengan konflik ada yang
terpancing emosi dan mahasiswa memiliki mindset
dendam yang akhirnya terjadi kontroversi antara
kelompok mahasiswa maupun dengan pengambil
kebijakan.
Jika dikaitkan dengan teori manajemen
konflik senada dengan pendapat Robinson dan
Cliford manajemen konflik merupakan tindakan
konstruktif yang direncanakan, diorganisir,
digerakkan dan dievaluasi secara teratur atas
semua usaha demi mengakhiri konflik.18
Manajemen konflik
harus dilakukan sejak
pertama kali konflik mulai tumbuh. Karena
itu sangat dibutuhkan kemampuan dalam
memanajemen konflik, antara lain melacak
berbagai faktor positif pencegah konflik dari pada
melacak faktor negatif yang mengancam konflik.
Sebagaimana dikatakan Parker (1974), konflik
tidak dapat dimanajemen kecuali ditunda dengan
mengurangi tindakan ekstrim yang terjadi.
Konflik mahasiswa yang terjadi di Yogyakarta
18. Alo Liliweri, Prasangka dan Konflik, Yogyakarta: LKIS
Pelangi Aksara, 2005

2)

tidak mungkin dapat dihindari dan konflik
akan terus ada selama mahasiswa berinteraksi
di kampus tetapi yang dapat dikurangi dan
dihindari adalah bentuk kekerasan.
Kekerasan dalam Konflik Mahasiswa
Fenomena konflik yang mengarah pada
kekerasan di Yogyakarta jika dilihat secara
horizontal salah satunya adalah perbedaan
kelompok atau ras contohnya adalah
mahasiswa asal Papua dikeroyok hingga tewas
oleh mahasiswa pribumi. Jika dilihat secara
verktikal konflik mahasiswa di Yogyakarta
adalah perbedaan pendapat dengan pihak
pimpinan kampus terutama ketidakselarasan
kebijakan yang diimplementasikan dengan
tujuan mahasiswa.
Konflik diartikan sebagai sebuah
perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang
langka, seperti nilai, status dan kekuasaan
yang tujuan mereka berkonflik tidak hanya
memperoleh keuntungan. Konflik dapat
diartikan sebagai benturan dan kepentingan
antara satu kelompok dengan kelompok lain
dalam memperebut sumber-sumber.19 Dengan
memiliki persepsi terhadap konflik seperti itu,
maka konflik mahasiswa di Yogyakarta dapat
dikatakan sebagai bentuk aksi para mahasiswa
dalam berinteraksi di kampus yang terkadang
dalam proses interaksi ketika tidak mampu
dikendalikan dengan baik akan muncul
rasa egois menyebabkan munculnya sebuah
kekerasan.
Kekerasan dalam konflik mahasiswa
di Yogyakarta disebabkan ketidakpuasan
sekelompok mahasiswa terhadap kelompok
lain, kekerasan pada konflik mahasiswa

19. Bagja Waluya, Sosiologi menyelami fenomena sosial
dimasyarakat, Bandung: PT. Setia Purnama Inves, 2007

di Jogjakarta terjadi secara horizontal yaitu
tindakan kekerasan mahasiswa di UIN Sunan
Kalijaga terhadap ketidakpuasan mahasiswa
terhadap hasil pemilihan Ketua BEM Universitas
dan pengeroyokan mahasiswa asal Papua.
Para mahasiswa berpendapat bahwa
untuk menghindari kekerasan diperlukan upaya
pemecahan masalah bersama secara partisipatif
dengan melibatkan pihak yang berkonflik dan
meminimalisir rasa egois. Relevan dengan
teori dinamika kelompok ada syarat yang harus
dilakukan oleh mahasiswa agar konflik tidak
mengarah pada kekerasan yaitu:
1. Setiap kelompok yang terlibat dalam
konflik harus menyadari akan adanya
situasi konflik di antara mereka. Dengan
kesadaran tersebut mereka akan berusaha
melaksanakan prinsip-prinsip keadilan
secara jujur.
2. Pengendalian konflik-konflik tersebut
hanya mungkin bisa dilakukan apabila
berbagai
kekuatan
sosial
saling
bertentangan terorganisasi dengan jelas.
Jika tidak pengendalian atas konflik sulit
dilakukan.
3. Setiap kelompok yang terlibat dalam
konflik harus mematuhi aturan-aturan
main tertentu yang telah disepakati
bersama. Aturan-aturan main tersebut
akan menjamin keberlangsungan hidup
kelompok-kelompok yang bertikai tersebut.
Pada umumnya mahasiswa memiliki
sarana atau mekanisme untuk mengendalikan
konflik, terlebih lagi mahasiswa memilki
potensi yang kuat dalam mengendalikan
konflik di lingkungan kampus karena culture
yang dominan pada masyarakat kampus adalah
dengan cara berdialetika. Sesuai dengan kondisi
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faktual bahwa pada sasaran penelitian ini di
beberapa universitas di Yogyakarta belum
terdapatnya materi manajemen konflik, maka
saran dari mahasiswa adalah memasukan
materi manajemen konflik dalam kegiatan
perkuliahan sebagai bentuk pemahaman
akan prosesi mengelola konflik, baik
dalam lingkungan kampus maupun dalam
menghadapi dunia kerja.
Peran Pengambil Kebijakan dalam
Menangani Konflik Mahasiswa
Diketahui bahwa secara umum
potensi konflik mahasiswa di Yogyakarta
dapat dilihat pada interaksi secara horizontal
yaitu perbedaan suku dan ras mahasiswa
yang acap kali membuat pengelompokanpengelompokan mahasiswa. Secara vertikal
adalah kontroversi mahasiswa dengan
keputusan pimpinan universitas dan perbedaan
atau stratifikasi antara senior dengan junior
ketika masa Orientasi Studi dan Pengenalan
Kampus.
Konflik yang mengarah pada
kekerasan mahasiswa di Yogyakarta dapat
diminimalisir melalui peran pengambil
kebijakan terutama Polda, Dinas Pendidikan,
Pimpinan Universitas yang saling sinergis
melakukan upaya pembinaan melalui
kegiatan-kegiatan yang positif menunjang
aktifitas mahasiswa. Melalui pengamanan
dari Polda terhadap aksi unjuk rasa dapat
meminimalisir terjadinya kekerasan, terlebih
lagi Polda sering kali melakukan upaya
sosialisasi kerukunan dan ketertiban untuk
mahasiswa dan pelajar. Upaya yang dilakukan
oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengarah
kepada aktivitas kepemudaan yang setidaknya
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pihak dinas pendidikan memfasilitasi mahasiswa
pada kegiatan-kegiatan pendidikan non formal
dan informal agar mahasiswa memiliki intensitas
kegiatan positif yang dominan dibandingkan
dengan kegiatan negatif.
Peran Dinas Pendidikan mengarahkan
kepada mahasiswa untuk memperluas dan
memperkaya
kegiatan
kemahasiswaan,
walaupun terdapat kendala yang cukup signifikan
bahwa dalam memperluas jaringan kegiatan
kemahasiswaan diperlukan dana yang besar
dalam membangun jaringan agar mahasiswa
memiliki kegiatan-kegiatan positif. Perlu
diketahui bahwa peran Dinas Pendidikan dalam
mengintegrasikan materi manajemen konflik
dengan struktur kurikulum belum terencana
karena dizaman reformasi saat ini banyak pihakpihak yang berkepentingan untuk memasukan
materi yang tidak relevan dalam kurikulum. Dari
hasil penelitian terlihat jelas bahwa pendapat
dari pimpinan di dinas pendidikan mengenai
pengintegrasian materi manajemen konflik
belum saatnya dilakukan, karena konflik atau
manejemen konflik tidak cukup hanya untuk
dipahami secara konseptual dalam kurikulum.
Upaya
Dinas
Pendidikan
dalam
mencegah kekerasan dalam konflik mahasiswa
lebih menekankan kepada pengaktifan dan
pengembangan unit-unit kegiatan mahasiswa
secara berkelanjutan dan kompherensif agar energi
darah muda seperti mahasiswa dapat terserap
pada kegiatan positif. Selain itu upaya dinas
pendidikan dalam pembinaan kemahasiswaan
menitiberatkan pada penghidupan budaya diskusi
dalam pengambilan keputusan para mahasiswa
terutama dalam membangun suasana akademis
sebagai manusia pembelajar. Berbagai informasi,
wawasan, dan pengalaman yang bersifat verbal

tentang pemecahan masalah dalam dinamika
kelompok mahasiswa dapat terpecahkan
dengan kegiatan ini dan senantiasa mencari
kegiatan positif.
Menurut berbagai pendapat pimpinan
universitas bahwa konflik merupakan sesuatu
yang wajar, tergantung bagaimana dikelolanya.
Apabila dikelola dengan baik konflik akan
menjadikan hal yang indah. Menurut pendapat
beberapa pimpinan universitas di Yogyakarta,
pola konflik yang terjadi pada mahasiswa
masih bersifat wajar.
KESIMPULAN
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa, (1)
pandangan dan sikap mahasiswa ketika berhadapan
dengan konflik memiliki perbedaan yang sangat
fundamental, perbedaan pandangan
ketika
menghadapi konflik menjadi sebuah titik temu
mengenai sikap yang dihadapi oleh mahasiswa
ketika berhadapan dengan konflik; (2) kekerasan
yang terjadi di beberapa perguruan tinggi memiliki
perbedaan-perbedaan baik dari segi bentuk
kekerasan, intensitas dan faktor yang melatar
belakangi kekerasan dalam konflik mahasiswa; dan
(3) terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh
pihak stakeholder memiliki dinamika yang berbeda
antara pengambil kebijakan. Kebijakan yang
dikeluarkan bersifat mengkonstruksi kurikulum
dalam upaya pengendalian emosional mahasiswa.
Saran yang dapat disampaikan dari hasil
penelitian ini adalah,(1) Bagi mahasiswa diharapkan
memiliki pandangan konstruktif terhadap konflik,
yaitu melakukan kajian rutin dan dialog terbuka
baik secara intern dan ekstern antara mahasiswa; (2)
bagi pimpinan universitas diharapkan melakukan
need assesment dalam pembinaan kemahasiswaan
sehingga program yang dijalankan oleh pimpinan

perguruan tinggi dapat selaras dengan permasalahan
yang dihadapi oleh mahasiswa dan pihak pimpinan
universitas diharapkan membuat quality control
terhadap pembinaan kemahasiswaan sehingga
terealisasi penjaminan mutu pada program pembinaan
kemahasiswaan; (3) bagi pihak kepolisian diharapkan
membuat pemetaan secara visualisasi mengenai
potensi-potensi kekerasan mahasiswa berdasarkan data
kekerasan mahasiswa yang dimiliki pihak kepolisian
dan membuat forum kekeluargaan antara mahasiswa
dan pihak keamanaan sehingga terdapat hubungan
horizontal antara mahasiswa dan pihak kepolisian,
sehingga akan terbentuknya intensitas komunikasi
yang rutin antara mahasiswa dan pihak kepolisian;
dan (5) bagi pihak pemerintah provinsi khususnya
dinas pendidikan diharapkan membuat program
pembinaan kemahasiswaan melalui pembentukan
forum komunikasi antar mahasiswa daerah asal dan
menyusun design kurikulum pendidikan non formal
bagi kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa sehingga
dapat diterapkan dalam prosesi pembelajaran atau
pelatihan di dalam lingkup Unit Kegiatan Mahasiswa.
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SOSIAL KESEHATAN DI INDONESIA
THE FULFILLMENT OF RIGHT TO HEALTH THROUGH THE HEALTH SOCIAL SECURITY AGENCY
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Abstract
The right to health is one of human rights, therefore the state should guarantee every citizen to get good health care and
quality. Social Security Agency (BPJS) Health is one of the country’s efforts in fulfilling the right to health. Through this
paper the authors wanted to know how the right to health is done by BPJS Health and Health BPJS obstacles encountered
in providing adequate health insurance for the community. BPJS Health in carrying out the duties and functions must be
able to ensure the availability, accessibility, acceptability and quality of health services is inadequate. Constraints that
are regulatory, administrative and technical BPJS Health inhibit performance. Therefore, it is necessary to encourage
improvements to all Indonesian people can participate and benefit from the existence BPJS Health.
Keywords: the right to health, Social Security Agency of Health
Abstrak
Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu negara harus menjamin setiap warga
negaranya mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan adalah salah satu upaya negara dalam memenuhi hak atas kesehatan. Melalui tulisan ini penulis ingin
mengetahui bagaimana pemenuhan hak atas kesehatan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan kendala yang dihadapi
BPJS Kesehatan dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat. BPJS Kesehatan dalam
melaksanakan tugas dan fungsi harus dapat menjamin ketersediaan, aksesbilitas, penerimaan dan kualitas pelayanan
kesehatan yang memadai. Kendala yang bersifat regulasi, administrasi dan teknis menghambat kinerja BPJS Kesehatan.
Oleh karena itu perlu adanya upaya perbaikan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat ikut serta dan merasakan manfaat
dari keberadaan BPJS Kesehatan.
Kata kunci: Pemenuhan hak atas kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

PENDAHULUAN
Hidup sehat merupakan kebutuhan dasar bagi
setiap orang agar dapat menjalani kehidupannya
sehari-hari dengan baik. Orang akan berusaha
untuk selalu menjaga kesehatannya dan berharap
tidak sakit, akan tetapi suatu keniscayaan bahwa
setiap manusia akan mengalami sakit dan tentunya
memerlukan pengobatan agar cepat sembuh. Oleh
karena kesehatan ini melekat erat pada setiap
manusia, maka kesehatan menjadi salah satu
aspek penting dalam hak asasi manusia, hal ini
bisa kita lihat 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.
Penduduk Indonesia yang diperkirakan
hampir 250 juta jiwa dengan wilayah yang cukup
luas membutuhkan perhatian khusus pemerintah
dalam memberikan pelayanan kesehatan. Upaya
pemenuhan hak kesehatan baik yang dilakukan oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum
sepenuhnya mampu melindungi seluruh lapisan
masyarakat, karena upaya tersebut masih bersipat
parsial yang hanya ditujukan untuk masyarakat
pada daerah tertentu (Program Jaminans Kesehatan
Daerah) atau kalangan/kelompok masyarakat yang
mampu membayar asuransi kesehatan seperti PNS,
TNI/POLRI,sehingga masih banyak masyarakat
miskin yang belum mendapatkan hak pemenuhan
kesehatan yang disebabkan mahalnya biaya berobat
dan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum
maksmimal.
Pemenuhan hak atas kesehatan sepenuhnya
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tanggung jawab Negara yang berarti bahwa Negara
harus memastikan bahwa setiap orang mendapatkan
pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu. Ketentuan
mengenai hak atas kesehatan di Indonesia terdapat
dalam pasal 28H ayat (1)Undang-Undang Dasar 1945
yang berbunyi ” Setiap orang berhak hidup sejahtera
lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan.”. selain itu secara
internasional ketentuan mengenai hak atas kesehatan
juga diatur dalam kovenan internasional hak-hak
ekonomi, sosial dan budaya pasal 12 ayat (1) yang
menyatakan” Negara pihak dalam kovenaan ini
mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar
tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan
mental”.
Wujud komitmen Negara dalam pemenuhan
kesehatan dilakukan melalui program jaminan sosial
kesehatan masyarakat. Jaminan sosial kesehatan
masyarakat merupakan amanat undang-undang dasar
1945 dalam pasal 34 ayat (2) “Negara mengembangkan
sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”dan
ayat (3) “Negara bertanggung jawab atas penyediaan
fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan
umum yang layak”. Atas dasar itu pemerintah dan
DPR sepakat membuat undang-undang nomor 40
tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,
yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan
kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan
dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak
apabila tejadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang
atau berkurangnya pendapatan, karena menderita
sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan,

memasuki usia lanjut, atau pensiun.
Selama beberapa dekade terakhir ini, Indonesia
telah menjalankan beberapa program jaminan sosial
kesehatan. Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS),
telah dikembangkan program Dana Tabungan
dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN). Untuk
prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota
Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan
PNS Departemen Pertahanan/TNI/POLRI beserta
keluarganya telah dilaksanakan program Asuransi
Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
(ASABRI) sesuai dengan Peraturan Pemrintah
Nomor 67 Tahun 1991 yang merupakan perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971.
Berbagai program tersebut diatas baru
mencakup sebagian kecil masyarakat dan sebagian
besar rakyat belum memperoleh perlindungan
kesehatan yang memadai. Maka oleh sebab itu
dibuat undang-undang tentang Sistem Jaminan
Nasional yang mampu mensinkronisasikan
penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial
yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara
agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas
serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi
setiap peserta.
Sebagai amanat dari Undang-Undang Sistem
Jaminan Sosial tersebut, maka terhitung mulai 1
Januari 2014 dibentuklah Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang merupakan
perubahan bentuk dari PT Asuransi Kesehatan
(ASKES) yang ditugaskan sebagai penyelenggara
Jaminan Sosial di bidang kesehatan. Tugas mulia
dari BPJS Kesehatan adalah bagaimana secara
bertahap dapat memberikan jaminan kepada

seluruh rakyat Indonesia agar memperoleh pelayanan
kesehatan yang baik dan bermutu.
Ada 2 hal yang ingin penulis ketahui melalui
tulisan tentang pemenuhan hak atas kesehatan oleh
BPJS Kesehatan, yaitu:
1. Bagaimana pemenuhan hak atas kesehatan yang
dilakukan oleh BPJS Kesehatan?
2. Apa kendala yang dihadapi BPJS Kesehatan
dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan
yang layak bagi masyarakat?
HASIL DAN PEMBAHASAN
A.

Mengenal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan

1.

Transformasi PT Askes menjadi BPJS Kesehatan
Dalam upaya mencapai derajat kesehatan
masyarakat setinggi-tingginya, sebagaimana
tujuan pembangunan kesehatan, maka Pemerintah
Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2014 akan
menerapkan Jaminan Kesehatan Nasional bagi
seluruh rakyatnya secara bertahap hingga 1
Januari 2019. Jaminan kesehatan ini merupakan
pola pembiayaan yang bersifat wajib, artinya
pada tanggal 1 Januari 2019 seluruh masyarakat
Indonesia (tanpa terkecuali) harus telah menjadi
peserta. Melalui penerapan Jaminan Kesehatan
Nasional ini, diharapkan tidak ada lagi masyarakat
Indonesia, khususnya masyarakat miskin yang
tidak berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan
ketika sakit karena tidak memiliki biaya. Sebagai
tindak lanjut dari penerapan Jaminan Kesehatan
Nasional kemudian PT Askes (Persero) secara
resmi ditunjuk Pemerintah melalui DPR sebagai
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pengelola program kesehatan masyarakat,
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan . Ini dikuatkan berdasarkan Undang
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial.
Masa persiapan transformasi PT ASKES
(Persero) menjadi BPJS Kesehatan adalah
selama dua tahun terhitung mulai 25 November
2011 sampai dengan 31 Desember 2013.
Dalam masa persiapan, Dewan Komisaris dan
Direksi PT Askes (Persero) ditugasi untuk
menyiapkan operasional BPJS Kesehatan,
serta menyiapkan pengalihan asset dan
liabilitas, pegawai serta hak dan kewajiban PT
Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan.
Penyiapan operasional BPJS Kesehatan
mencakup1:
1) penyusunan sistem dan prosedur
operasional BPJS Kesehatan
2)

sosialisasi kepada seluruh pemangku
kepentingan

3)

penentuan program jaminan kesehatan
yang sesuai dengan UU SJSN.

4)

Koordinasi dengan Kementerian Kesehatan
untuk mengalihkan penyelenggaraan
program Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas)

5)

Kordinasi
dengan
KemHan,TNI
dan
POLRI
untuk
mengalihkan
penyelenggaraan program pelayanan
kesehatan bagi anggota TNI/POLRI dan
PNS di lingkungan KemHan,TNI/POLRI.

1. http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/387
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6)

Koordinasi dengan PT Jamsostek (Persero)
untuk
mengalihkan
penyelenggaraan
program jaminan pemeliharaan kesehatan
Jamsostek.

Penyiapan pengalihan asset dan liabilitas,
pegawai serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero)
ke BPJS Kesehatan, mencakup penunjukan kantor
akuntan publik untuk melakukan audit atas:
1) laporan keuangan penutup PT Askes(Persero),
2) laporan posisi keuangan pembukaan BPJS
Kes,
3) laporan posisi keuangan pembukaan dana
jaminan kesehatan.
Pada
saat
BPJS
Kesehatan
mulai
beroperasi pada 1 Januari 2014, PT Askes (Persero)
dinyatakan bubar tanpa likuidasi. Semua asset dan
liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes
(Persero) menjadi asset dan liabilitas serta hak dan
kewajiban hukum BPJS Kesehatan, dan semua
pegawai PT Askes (Persero) menjadi pegawai
BPJS Kesehatan.
Terhitung mulai 1 Januari 2014, programprogram jaminan kesehatan sosial yang telah
diselenggarakan oleh pemerintah dialihkan kepada
BPJS Kesehatan. Kementerian kesehatan tidak
lagi menyelenggarakan program Jamkesmas.
Kementerian Pertahanan,TNI dan POLRI tidak lagi
menyelenggarakan program pelayanan kesehatan
bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan
tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya
yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah. PT
Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan
program jaminan kesehatan pekerja.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan, peserta

Gambar 1
Peserta Jaminan Kesehatan (Bahan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS
Kesehatan)

BPJS Kesehatan itu mencapai 119,4 juta
jiwa sampai awal bulan April 2014. Dengan
demikian, baru sekitar 46,36% dari total
penduduk Indonesia yang menjadi peserta dan
sekitar 138,1 juta jiwa atau 53,63% dari 257,5
juta total penduduk Indonesia belum terdaftar
sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Kesehatan hingga April 20142.
Jumlah itu sendiri mengalami peningkatan
sebesar 6,16% dibandingkan dengan 112,47 juta
peserta per 1 Januari 2014 . Seluruh penduduk
Indonesia wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan
pada 1 Januari 2019 atau sekitar lima tahun
lagi sejak 2014. BPJS Kesehatan menargetkan

jumlah peserta mencapai 257,7 juta jiwa pada 2019.
Oleh karena itu perlu terus untuk disosialisasikan
program jaminan kesehatan nasional (JKN) ini
kepada sejumlah pemangku kepentingan.
Peserta BPJS Kesehatan secara umum
dikelompokkan menjadi dua yatu penerima
bantuan iuran (PBI) dan bukan PBI. Peserta PBI
merupakan warga yang iurannya dibayarkan
menggunakan dana APBN atau APBD.

2. http://finansial.bisnis.com/
read/20140410/215/218417/bpjs-kesehatan-53-penduduk-belum-jadi-peserta
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Jumlah peserta PBI mencapai 91,04 juta
jiwa per April 2014. Sementara itu, jumlah
peserta bukan PBI mencapai 28,36 juta jiwa
pada periode yang sama atau tumbuh 8,76%
dibandingkan dengan 26,07 juta jiwa per 1
Januari 2014.
2.

hasil pengembangannya.
4) Prinsip
portabilitas.
Jaminan
sosial
dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang
berkelanjutan meskipun peserta berpindah
pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip dasar BPJS Kesehatan
5) Prinsip kepesertaan bersifat wajib. Kepesertaan
wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi
peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun
kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat,
penerapannya tetap disesuaikan dengan

Menurut Undang Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial, BPJS Kesehatan memiliki
tujuh prinsip dasar yang menjadi acuan
dalam pelaksanaannya. Yaitu:

kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah
serta kelayakan penyelenggaraan program.
Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor
formal, bersamaan dengan itu sektor informal
dapat menjadi peserta secara mandiri, sehingga
pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional
dapat mencakup seluruh rakyat.

1) Prinsip kegotong royongan. Prinsip ini
diwujudkan dalam mekanisme gotongroyong dari peserta yang mampu kepada
peserta yamg kurang mampu dalam bentuk
kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat;
peserta yang berisiko rendah membantu
yang berisiko tinggi; dan peserta yang sehat
membantu yang sakit.

6) Prinsip dana amanat. Dana yang terkumpul dari
iuran peserta merupakan titipan kepada badanbadan penyelenggara untuk dikelola sebaikbaiknya dalam rangka mengoptimalkan dana
tersebut untuk kesejahteraan peserta.

2) Prinsip nirlaba. Pengelolaan dana amanat
tidak dimaksudkan mencari laba (nirlaba)
bagi Badan Penyelenggara Jaminan sosial,
akan tetapi tujuan utama penyelenggaraan
jaminan sosial adalah untuk memenuhi
sebesar-besarnya kepentingan peserta.
3) Prinsip
keterbukaan,
kehati-hatian,
akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.
Prinsip-prinsip manajemen ini diterapkan
dan mendasari seluruh kegiatan pengelolaan
dana yang berasal dari iuran peserta dan
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7) prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial
Nasional dalam Undang-Undang ini adalah
hasil berupa dividen dari pemegang saham
yang dikembalikan untuk kepentingan peserta
jaminan sosial
PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN
MELALUI BPJS KESEHATAN
1.

Kesehatan, Hak Atas Kesehatan dan Jaminan

Kesehatan
Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari
badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan
setiap orang hidup produktif secara sosial dan
ekonomis.3 Pemeliharaan kesehatan adalah upaya
penaggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan
yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/
atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.4
Hak atas kesehatan tidaklah dapat
diartikan sebagai hak untuk menjadi sehat,
hak atas kesehatan berisi hak kebebasan
dan kepemilikan, kemerdekaan mencakup
hak untuk memeriksakan kesehatan tubuh
termasuk kebebasan seksual dan berproduksi
dan hak untuk bebas dari gangguan, hak untuk
bebas dari penganiayaan, tindakan medis
tanpa persetujuan dan eksperimen. Sebagai
perbandingan, kepemilikan termasuk hak atas
sistem proteksi kesehatan yang menyediakan
kesempatan yang sama bagi tiap orang untuk
memenuhi standar kesehatan yang memadai dan
terjangkau. 5 Hak Atas Kesehatan harus dipahami
sebagai hak atas pemenuhan berbagai fasilitas,
pelayanan dan kondisi-kondisi yang penting bagi
terealisasinya standar kesehatan yang memadai dan
terjangkau.

Jaminan Kesehatan adalah merupakan
jaminan yang berupa perlindungan kesehatan
3. Siti Nafsiah, “Prof. Hembing pemenang the Star of Asia
Award: pertama di Asia ketiga di dunia”, Gema Insani,
2000
4. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Pusat
Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, “Panduan bantuan hukum di Indonesia: pedoman anda memahami dan
menyelesaikan masalah hukum”, Yayasan Obor Indonesia,
2006
5. Komentar Umum Nomor 14 Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi Yang Dapat Dijangkau pada

agar setiap peserta memperoleh manfaat
pemeliharaan kesehatan dan juga perlindungan
dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan
yang diberikan kepada setiap orang yang telah
membayar iuran atau pun iurannya dibayar
oleh pemerintah.6
Berdasarkan
laporan
Triwulan
Perekonomian Indonesia yang dibuat world bank
pada Juli 2014 menunjukan bahwa pada tahun
2010 sampai dengan 2012 pelayanan kesehatan
yang dilakukan oleh pemerintah terhadap
masyarakat mengalami perkembangan, dengan
adanya peningkatan jumlah tenaga kesehatan
dan meningkatnya anggaran pemerintah untuk
kesehatan, selain itu adanya penurunan tingkat
kematian balita. Diperkirakan pada tahun 2015
anggaran pemerintah untuk kesehatan akan
meningkat terutama anggaran yang iuran BPJS
untuk penerima bantuan iuran yang ditanggung
oleh negara.
Tabel 1
Indikator Pembangunan Indonesia dalam bidang
kesehatan dan gizi7
2010

2011

2012

Tenaga kesehatan (per
1,000 people)

0.29

..

0.20

Tingkat kematian balita
(per 1000 anak usia
dibawah 5 tahun)

34

32

31

Tingkat kematian bayi
lahir (per 1000 kelahiran
hidup)

16

16

15

Tingkat kematian bayi
(per 1000 kelahiran
hidup)

28

27

26

6. http://askep-net.blogspot.com/2013/09/bpjs-kesehatan-2014.
7. Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia
(Indonesia Economic Quarterly/IEQ) laporan Bank Dunia.
Jakarta.Juli 2014
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Rasio
kematian
persalinan (perkiraan,
per 100,000 kelahiran
hidup)

210

..

..

Imunisasi campak (%
anak usia dibawah 2
tahun)

75

74

80

Total pengeluaran untuk
kesehatan (% GDP)

2.9

2.9

3.0

P e n g e l u a r a n
pemerintah
untuk
kesehatan (% GDP)

1.1

1.1

1.2

Berdasarkan hal tersebut diatas keberadaan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
adalah sebagai bentuk upaya Negara dalam
memberikan jaminan agar pemenuhan hak atas
kesehatan masyarakat terlayani dengan baik.
2. Indikator
indikator
Keberhasilan
Pemenuhan Hak Atas Kesehatan oleh BPJS
Kesehatan
Pada hakekatnya tujuan dari BPJS
Kesehatan adalah melaksanakan pemenuhan
hak atas kesehatan. Menurut komentar
umum Nomor 14 atas pasal 12 dari Kovenan
Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial
dan Budaya tentang Hak Pencapaian Standar
Kesehatan yang Tinggi, ada empat indikator
yang bisa dijadikan standar keberhasilan BPJS
Kesehatan dalam pemenuhan hak atas kesehatan
yaitu:
a.
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Ketersediaan.
Pelaksanaan
fungsi
kesehatan publik dan fasilitas pelayanan
kesehatan, barang dan jasa-jasa kesehatan,
juga program-program, harus tersedia
dalam kuantitas yang cukup disuatu
Negara. Ketersediaan dapat diartikan
sebagai ketersediaan fasilitas berupa
sarana kesehatan (rumah sakit, puskesmas,
balai kesehatan, klinik, dll) dan prasarana
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kesehatan seperti obat-obatan, tenaga
kesehatan, dan pembiayaan kesehatan.
Dari segi unsur ketersediaan fasilitas
kesehatan, BPJS Kesehatan harus menyiapkan
fasilitas kesehatan yang cukup, terjangkau
dan memadai untuk peserta BPJS Kesehatan,
Seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah
wajib bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,
namun sampai saat ini pemerintah masih
kekurangan sejumlah fasilitas kesehatan
dan untuk mengatasi masalah tersebut BPJS
Kesehatan harus menggandeng fasilitas
pelayanan kesehatan swasta.
Dari segi unsur ketersediaan tenaga
kesehatan, BPJS Kesehatan harus menjamin
ketersediaan tenaga kesehatan dalam jumlah
dan jenis yang diperlukan dengan mutu
terbaik di Puskesmas, Klinik dan Rumah
Sakit sangat diperlukan guna mendukung
tercapai pelayanan kesehatan yang maksimal.
Dari unsur ketersediaan obat. Obat memegang
peranan penting dalam layanan kesehatan.
Bahkan obat menyerap 35% hingga 40%
dari seluruh komponen biaya di semua
layanan kesehatan, seperti puskesmas dan
rumah sakit. Karenanya, ketersediaan obat
inovatif dan berkualitas sangat diperlukan
dan harus didistribusikan ke seluruh pelosok
daerah secara merata. Selain memberikan
terapi berkualitas bagi pasien, ketersediaan
obat ini juga dapat mengurangi biaya yang
harus dibayarkan oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Dari segi ketersediaan pembiayaan kesehatan,
BPJS Kesehatan harus dapat mengelola
iuran baik dari peserta maupun subsidi dari
pemerintah untuk membiayai seluruh proses
pelayanan kesehatan, seperti biaya fasilitas

b.

rumah sakit, tenaga kesehatan dan obatobatan. Ketersediaan pembiayaan sangat
berpengaruh pada kualitas pelayanan
kesehatan yang diterima oleh peserta
BPJS Kesehatan.
Aksesibilitas. BPJS Kesehatan harus
menjamin fasilitas kesehatan, obat-obatan
dan jasa kesehatan, harus dapat diakses
oleh tiap orang tanpa diskriminasi, dalam
jurisdiksi Negara. Aksesibilitas memiliki
empat dimensi yang saling terkait yaitu:
1. Tidak diskriminasi.
Pelayanan
kesehatan BPJS Kesehatan harus

baik secara privat maupun publik,
terjangkau oleh semua, termasuk
kelompok yang tidak beruntung secara
sosial. Kesamaan mensyaratkan bahwa
masyarakat miskin tidaklah harus
dibebani biaya kesehatan secara tidak
proporsional
dibandingkan
dengan
masyarakat kaya.
4. Akses informasi. BPJS Kesehatan
harus memberikan informasi secara
menyeluruh
dan
terbuka
tentang
pelayanan kesehatan kepada masyarakat
luas. Selain itu juga memberikan akses

dapat diakses oleh semua, terutama
oleh
masyarakat
yang
tidak
mampu atau masyarakat yang tidak
terlindungi oleh hukum dan dalam
kehidupan nyata, tanpa diskriminasi
dengan dasar apapun juga.
2. Akses secara fisik. Fasilitas Pelayanan
kesehatan BPJS Kesehatan harus dapat
terjangkau secara fisik dengan aman
bagi semua, terutama bagi kelompok
yang rentan atau marginal, misalnya
etnis minoritas atau masyarakat di
daerah terpencil, perempuan, anakanak, penyandang cacat, dan orang
yang mengidap HIV / AIDS.
3. Akses ekonomi (terjangkau secara
ekonomi). Pelayanan kesehatan BPJS
Kesehatan harus dapat terjangkau
secara
ekonomi
bagi
semua
masyarakat. Pembayaran pelayanan
perawatan kesehatan juga pelayanan
yang terkait dengan faktor-faktor
penentu kesehatan harus didasarkan
pada prinsip kesamaan, memastikan
bahwa pelayanan ini, yang tersedia

seluas-luasnya kepada masyarakat untuk
mendapatkan atau memberi informasi
mengenai masalah-masalah kesehatan.
c.

d.

Penerimaan. Segala pelayanan kesehatan
yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan harus
diterima oleh etika medis dan sesuai secara
budaya, misalnya menghormati kebudayaan
individu-individu,
kaum
minoritas,
kelompok dan masyarakat, sensitif terhadap
jender dan persyaratan siklus hidup. Juga
dirancang untuk penghormatan kerahasiaan
status kesehatan dan peningkatan status
kesehatan bagi mereka yang memerlukan.
Kualitas. Dalam memberikan pelayanan
kesehatan BPJS Kesehatan harus menjamin
kualitas pelayanan yang baik dan sama
kepada seluruh peserta. Untuk menjaga
kualitas tersebut BPJS Kesehatan harus
meningkatkan kemampuan tenaga medis,
menyiapkan obat-obatan yang sesuai standar
kedokteran dan fasilitas kesehatan yang
layak dan terjangkau.
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KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI
BPJS KESEHATAN

pada bertambahnya beban kerja dokter dan tenaga
medis lainnya, akan tetapi belum hal ini belum
dibarengi dengan insetif yang memadai untuk
tenaga kesehatan, sehingga banyak dokter dan
tenaga medis yang mengeluh tidak seimbangnya
beban pekerjaan dengan pendapatan yang
mereka dapatnya. Hal ini dikhawatirkan akan
menurunkan kualitas pelayanan kesehatan pada
masyarakat.

Berikut ini adalah beberapa kendala-kendala
yang dihadapi BPJS Kesehatan sejak pertama kali
beroperasi tanggal 1 Januari 2014, yaitu:
1.

Belum tersosialisasinya BPJS Kesehatan
secara menyeluruh.
Masih banyak masyarakat yang belum
mengetahui keberadaan BPJS Kesehatan
sehingga
sebagian
besar
masyarakat
kebingungan ketika mengurus jaminan
kesehatan melalui BPJS Kesehatan.

2.

Belum memadainya insentif bagi tenaga
kesehatan
Tenaga kesehatan merupakan salah satu bagian
penting dari kesuksesan implementasi BPJS
Kesehatan, animo masyarakat yang cukup
besar terhadap BPJS Kesehatan berdampak
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mereka menurun karena tarif pengobatan
tergolong rendah dan proses pembayaran klaim
pengobatan yang cukup lama

Masih minim dan tidak meratanya fasilitas
kesehatan yang tergabung dalam BPJS
Kesehatan.
Ketersediaan fasilitas Kesehatan Pelayanan
kesehatan yang diselenggarakan oleh PPK I
(puskesmas, klinik) maupun PPK II (Rumah
sakit) sampai saat ini masih bermasalah.
Pasien yang harus mencari-cari Rumah Sakit
yang dapat memberikan pelayanan kesehatan,
karena fasilitas pengobatan yang tidak ada
dan juga karena masih banyak rumah sakit
swasta dan klinik yang belum bergabung
pada BPJS kesehatan. Selain itu di wilayah
timur Indonesia fasilitas kesehatan masih
sedikit dan sulit dijangkau oleh masyarakat di
pelosok daerah.

3.

Begitu juga masih ada tenaga medis swasta
yang enggan bergabung dengan BPJS Kesehatan
karena mereka beranggapan bahwa dengan
bergabung dengan BPJS Kesehatan pendapatan
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4.

Masalah pengadaan obat
Sebelum BPJS kesehatan diberlakukan, pasien
peserta Askes diberikan obat untuk jangka
waktu 30 hari. Namun setelah BPJS kesehatan
diberlakukan, pasien hanya diberikan obat dalam
jangka waktu 7 hari. Mungkin bagi pasien yang
tinggal di kota besar seperti Jakarta, Bandung
maupun Surabaya, masalah pengadaan obat
dalam waktu 7 hari, tidak ada masalah karena
transportasi cukup mudah. Ketika obat habis,
mereka langsung bisa pergi ke puskemas. Tapi
bagi pasien yang tinggal di daerah pelosok, cukup
sulit bagi mereka untuk menjangkau puskemas
karena jauh.
Saat masih menggunakan Askes, obat yang biasa
diberikan masih bisa diklaim dan memang masih
terdaftar sebagai obat yang bisa diklaimkan.
Namun setelah diganti menjadi BPJS, obat yang
biasa diberikan bukan lagi termasuk daftar obat

yang bisa diklaimkan.
Kendala lain adalah tarifpaket obat INA-CBG’s
yang dinilai terlalu rendah dan belum
mengakomodir real cost dari rumah sakit.
Beberapa paket dianggap tak cukup untuk
membiayai pengobatan.
5.

Anggaran dan pembayaran pembiayaan
pengobatan yang belum tuntas.
Masalah Penerima Bantuan Iuran (PBI),
jumlah PBI yang dibayarkan pemerintah
adalah 86,4 juta dari total 110 juta penduduk
miskin. Masih ada puluhan juta penduduk
miskin yang belum tercover BPJS kesehatan.
Rencana pemerintah menambah anggaran Rp
400 miliar untuk membiayai gelandangan,
anak jalanan, penghuni panti asuhan, panti
jompo, penghuni Lapas ternyata belum juga
bisa direalisasikan. Peraturan Pemerintah
Nomor. 101 tahun 2012 tentang Penerima
Bantuan Iuran jo. Perpres 111/2013 tentang
Jaminan kesehatan hanya mengakomodasi
86,4 juta rakyat miskin sebagai PBI padahal
menurut BPS (2011) orang miskin ada 96,7
juta.

6.

Kesulitan aksesbilitas masyarakat terhadap
BPJS Kesehatan.
Masih banyak masyarakat yang belum terdaftar
sebagai peserta BPJS Kesehatan karena

masyarakat

mengalami kesulitan dalam
mendaftar yang disebabkan antara lain keberadaan
Kantor BPJS yang ada di pusat kota, peserta dan
petugas BPJS Kesehatan yang kurang memahami
mekanisme berobat dan manfaat keberadaan BPJS
Kesehatan.

7.

Pandangan negative masyarakat terhadap

BPJS Kesehatan
Bagi sebagian masyarakat menganggap pelayanan
jaminan kesehatan Jamkesmas, Askes dan
jamkesda lebih baik daripada BPJS Kesehatan,
karena proses pelayanan Jamkesmas, Askes
dan Jamkesda lebih cepat dan biaya pengobatan
serta obat yang ditanggung oleh pemerintah
lebih besar. Hal ini terlihat dimana akses untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan BPJS yang
sulit dibeberapa rumah sakit, pasien harus datang
pagi-pagi untuk mendapatkan nomor antrian
pelayanan. Ironisnya lagi ada dibeberapa rumah
sakit pelayanan untuk pasien BPJS dibatasi.

KESIMPULAN
Badan Penyelengara Jaminan Sosial Kesehatan
merupakan bagian penting upaya Negara dalam rangka
pemenuhan hak atas kesehatan bagi rakyat Indonesia,
oleh karena itu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
BPJS Kesehatan
harus menjamin ketersediaan,
aksesbilitas, penerimaan dan kualitas pelayanan
kesehatan terhadap masyakat yang baik, memadai dan
merata, sehingga masyarakat betul-betul merasakan
manfaat dan ikut serta dalam program BPJS Kesehatan.
Kendala-kendala yang dihadapi BPJS Kesehatan
baik yang bersifat regulasi, administrasi dan teknis
harus segera diatasi dan dijadikan bahan perbaikan
agar kedepannya BPJS Kesehatan bisa melayani
seluruh masyarakat Indonesia lebih baik lagi.
Dalam penyelesaian kendala-kendala tersebut
harus diperhatikan dan ikutsertakan semua pihak
yang terkaitan dengan pelayanan kesehatan dengan
mengutamakan kepentingan hak atas kesehatan bagi
masyarakat.
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SARAN
1.
Agar program Jaminan Kesehatan Nasional
yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan harus
disosialisasikan secara terus menerus kepada
masyarakat luas.Terutama kepada perusahaan
yang belum mendaftarkan pekerjanya menjadi
peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan bagi
masyarakat yang tidak mampu penerima
bantuan iuran.
2.

3.

4.
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Agar pemerintah melakukan pendataan
terhadap masyarakat miskin penerima
bantuan iuran sehingga dapat terlayani semua
dan diketahui anggaran yang dibutuhkan
untuk membayar peserta Jaminan Kesehatan
Nasional yang ditanggung oleh Negara serta
pemerintah perlu meningkatkan besaran
premi bagi penerima bantuan iuran..
Agar dibuat atau memperbaiki peraturanperaturan yang bersifat kelembagaan,
administrasi dan teknis, untuk meningkatkan
kinerja dan pelayanan kesehatan oleh BPJS
Kesehatan
dengan
mempertimbangkan
kondisi nyata dilapangan dan masukan dari
pihak terkait. Seperti peraturan tentang
manajemen pengelolaan dana JKN oleh
BPJS, mekanisme yang mudah dan cepat
dalam pembayaran klaim dari rumah sakit,
peningkatan kualitas obat bagi pasien.
Kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi
terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan
nasional
Agar BPJS Kesehatan melakukan kerjasama
dan berkoordinasi dengan pihak-pihak
penyedia pelayanan kesehatan swasta agar
ikut bergabung dan dengan program Jaminan
Kesehatan Nasional terutama di daerah
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pelosok sehingga layanan jaminan kesehatan
nasional
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Abstract
Someone who is “capable” and has a legal problem, he may appoint a person or advocate to defend its interests.
Similarly, someone who is classified as “not capable” of defense can also request a public defender or as a worker in
legal aid to defend its interests in a lawsuit. This study uses a descriptive-analytical study with a qualitative approach,
in which the primary data came from informants. While secondary data in the form of literature from books, scientific
manuscripts, research reports, and documents related to the research topic. The results of this study illustrate that the
presence of the three patterns is a model implementation is the provision of legal aid legal aid non-litigation, litigation
and non-litigation and litigation combined. Local government agencies, law enforcement, advocates agencies, and
universities are different attempts to realize the implementation of the legal aid “probono”. These efforts can be made
in institutional policies and individual officials concerned. The people generally are not aware of any right to legal aid.
Instead, the agency that provides legal assistance funds such as local government and the courts are not transparently
deliver legal aid funding is available to the public.
Keywords :

Abstrak

Seseorang yang “mampu” dan memiliki masalah hukum, ia dapat menunjuk seseorang atau lebih advokat untuk membela
kepentingannya. Sama halnya dengan seseorang yang tergolong “tidak mampu” juga dapat meminta pembelaan dari
seorang atau lebih pembela umum sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum untuk membela kepentingannya dalam
suatu perkara hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif,
dimana data primer berasal dari informan. Sedangkan data sekunder berupa literatur baik dari buku, naskah ilmiah,
laporan penelitian, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini menggambarkan
bahwa adanya tiga pola yang merupakan model pelaksanaan bantuan hukum yaitu pemberian bantuan hukum non
litigasi, litigasi, dan gabungan non litigasi dan litigasi. Lembaga pemerintah daerah, penegak hukum, lembaga advokat,
dan perguruan tinggi terdapat upaya yang berbeda untuk merealisasikan pelaksanaan bantuan hukum “probono”. Upaya
ini dapat berupa kebijakan yang dibuat secara kelembagaan maupun individu pejabat yang bersangkutan. Masyarakat
pada umumnya tidak mengetahui adanya hak atas bantuan hukum. Sebaliknya, lembaga yang menyediakan dana bantuan
hukum seperti pemerintah daerah dan pengadilan tidak secara transparan menyampaikan tersedianya dana bantuan
hukum ini kepada masyarakat.

Kata Kunci: pemerintah daerah, hak atas keadilan, bantuan hukum, masyarakat miskin.

8. Ringkasan Hasil Laporan Puslitbang Hak-hak Sipol Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Tahun Anggaran 2012
9. Fungsional Peneliti Balitbang HAM Kementerian Hukum dan HAM RI

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Dalam negara hukum (rechtstaat), negara
mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap
individu. Pengakuan negara terhadap hak individu
ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di
hadapan hukum bagi semua orang. Dalam suatu
negara hukum semua orang harus diperlakukan
sama di hadapan hukum (equality before the law).
Persamaan di hadapan hukum harus diimbangi juga
dengan persamaan perlakuan (equal treatment).
Dalam kenyataannya sejumlah kasus kemanusiaan,
mengundang perhatian publik dari kasus pencuri
kakao, Ny. Minah yang divonis 1,5 bulan, atau Ny.

Nurlaela yang harus mendekam di tahanan selama
empat bulan karena mencuri dua kaleng susu ukuran
kecil. Gambaran ini merupakan suatu kenyataan
adanya kelompok masyarakat yang ternyata harus
dibantu dalam rangka mewujudkan asas persamaan
di hadapan hukum dan persamaan perlakuan.
Hak atas bantuan hukum merupakan hak asasi
manusia dan telah diakui dalam berbagai norma hak
asasi manusia, konstitusi Indonesia dan sejumlah
regulasi di Indonesia.10 Demikian pula dengan
hak atas bantuan hukum secara cuma-cuma bagi
orang yang tidak mampu, buta hukum dan marjinal
merupakan hak yang harus dipenuhi untuk mencapai
keadilan. Artinya, negara mempunyai kewajiban
untuk adanya penyediaan bantuan hukum cumacuma bagi warga negara yang membutuhkan demi
pemenuhan hak asasi manusia dan kepentingan
keadilan.
Dalam sistem peradilan di Indonesia, hak
atas bantuan hukum dijamin dalam Konstitusi
Indonesia melalui UUD 1945, yaitu: a. Pasal 27
10. Patra M. Zen, Bantuan Hukum dan Pembentukan
Undang-undang Bantuan Hukum, dikutip dari http://
id.shvoong.com/law-and-politics/law/1979247-bantuanhukum-dan-pembentukan-undang?#xzz1U8B3sfZO.
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ayat (1) menjamin setiap warga negara adalah sama
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta
wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan;
b. Pasal 28 D ayat (1) menjamin bahwa setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
di hadapan hukum; c. Pasal 28 I ayat (1) menjamin
hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum,
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang
berlaku surut sebagai hak asasi manusia yang tidak
dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Berdasarkan
Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Fakir
miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh
negara”. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1)
UUD 1945 tersebut negara mengakui hak ekonomi,
sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin. Atas
dasar pertimbangan tersebut, fakir miskin memiliki
hak untuk diwakili dan dibela oleh advokat baik di
dalam maupun di luar pengadilan (legal aid) sama
seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum
dari advokat (legal service).11 Penegasan sebagaimana
diambil dari Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 memberikan
implikasi bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin
pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan
merupakan hak konstitusional.
Seorang tersangka/terdakwa berhak mendapatkan
bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat
hukum selama dan pada tiap tingkat pemeriksaan demi
kepentingan pembelaan (Pasal 54 KUHAP), yang
dipilih sendiri olehnya (Pasal 55 KUHAP). Selanjutnya
tersangka/terdakwa yang disangka/didakwa melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau
pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang
tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun
atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum
sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat
11. Frans H. Winarta, Dasar Konstitusional Bantuan Hukum,
dikutip dari http://judisantoso.blogspot.com/2007/06/
dasar-konstitusional-bantuan-hukum.html, 16 Juni 2007.

pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk
penasihat hukum bagi mereka (Pasal 56 ayat (1)
KUHAP).12 Pemberian bantuan hukum ini diberikan
secara cuma-cuma (Pasal 56 ayat (2) KUHAP). Hak
bantuan hukum pun diatur pelaksanaannya dalam
Pasal 17, 18, 19 dan 34 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman, dengan perubahannya yang terakhir
dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 48 Tahun 2009, khususnya Pasal 56 yang
menyatakan setiap orang yang tersangkut perkara

tetapi bila menilik salah satu kewajiban advokat
sebagaimana tertuang dalam pembukaan Kode Etik
Advokat Indonesia adalah memberi bantuan jasa
hukum kepada mereka secara cuma-cuma (probono),
maka hal ini juga harus dilihat sebagai bagian dari
bagaimana kewajiban negara tersebut diterjemahkan.
Kata Probono Publico berasal dari Bahasa Latin,
yang artinya “for the public good”, untuk kepentingan
masyarakat umum.14 Probono lazim digunakan untuk
kegiatan yang bersifat sukarela yang dilakukan oleh
beberapa orang tanpa dibayar sama sekali, sebagai
bentuk pelayanan kepada masyarakat. Istilah ini dapat
saja digunakan dalam berbagai lapangan kegiatan

berhak memperoleh bantuan hukum.
Untuk memberikan jaminan bagi masyarakat
dalam mendapatkan bantuan hukum, pada tanggal
4 Oktober 2011, disahkanlah oleh DPR UndangUndang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum dan diundangkan pada
tanggal 2 November 2011 serta dicatatkan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 104. Undang-undang ini memberi jaminan
kepada orang atau kelompok orang miskin untuk
memperoleh bantuan hukum ketika berhadapan
dengan masalah hukum.
Menurut
Pakar
Hukum
Universitas
Diponegoro, Pujiyono mengatakan, bantuan hukum
cuma-cuma (probono) bagi masyarakat tidak
mampu adalah tanggung jawab negara. Hal itu
termasuk dalam hak asasi manusia (HAM) terkait
dengan persamaan di muka hukum. “UUD 1945
telah memberikan jaminan terhadap pengakuan,
perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan
perlakuan yang sama bagi setiap orang,”13 Akan

profesi, akan tetapi istilah ini amat populer dan
umumnya dipakai di kalangan profesional hukum
khususnya advokat. Akan tetapi, dalam kenyataannya
meskipun Undang-Undang Advokat telah memberikan
kewajiban kepada para advokat, hal ini dirasa belum
cukup.
Undang-undang Bantuan Hukum ini menjadi
landasan kuat bagi pemerintah untuk memberikan
bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau tidak
mampu. Menteri Hukum dan HAM yang menjabat
pada saat itu, yaitu Patrialis Akbar menyatakan bahwa
kehadiran UU Bantuan Hukum ini sangat penting dan
memberikan manfaat nyata khususnya bagi kelompok
masyarakat yang selama ini sangat terbatas untuk
mendapatkan akses bantuan hukum secara gratis,15
dan dengan lahirnya undang-undang ini, Kementerian
Hukum dan HAM yang mendapat tugas untuk
melakukan verifikasi dan akreditasi lembaga-lembaga
bantuan hukum yang ingin memberi layanan bantuan
hukum kepada masyarakat miskin.

12. Hak atas Bantuan Hukum, dikutip dari http://www.
bantuanhukum.info/?page=detail&cat=B11&sub=B1102
&t=2.
13. Hak Bantuan Hukum 2866 Orang di Jateng Terabaikan,
dikutip dari http://suaramerdeka.com/v1/index.php/
read/news/2011/01/03/74539/Hak-Bantuan-Hukum-

2866-Orang-di -Jateng-Terabaikan.
14. Probono, dikutip dari http://en.wikipedia.org/wiki/Probono.
15. Masyarakat Miskin Berhak Bantuan Hukum Gratis, dikutip
dari http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/
view/433711, 5 Oktober 2011.
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Rumusan Masalah
Permasalahan dalam penelitian ini adalah:
Bagaimana model pelaksanaan bantuan hukum
“probono” di lapangan?; bagaimana peran
pemerintah daerah, penegak hukum, lembaga
advokat, dan perguruan tinggi merealisasikan
pelaksanaan bantuan hukum “probono”? serta apa
saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam
pemenuhan hak bantuan hukum bagi masyarakat
miskin?
Tujuan
Tujuan

dari

penelitian

ini

adalah

mendeskripsikan model pelaksanaan bantuan
hukum “probono” di lapangan, mengidentifikasi
dan menganalisis peran negara atau pemerintah
daerah, penegak hukum, dan lembaga Advokat
dalam merealisasikan pelaksanaan bantuan hukum
“probono”, serta menginventarisir dan menganalisis
faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam
pemenuhan hak bantuan hukum bagi masyarakat
miskin.
Metode Penelitian
Penelitian
ini
menggunakan
metode
penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan
kualitatif. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah
untuk membuat deskripsi atau gambaran secara
sistimatis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta,
sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang
diselidiki, dengan cara mengumpulkan data-data
yang diperoleh untuk kemudian dianalisis.16
Pembahasan
Istilah “Probono Publico” berasal dari
Bahasa Latin, yang artinya “for the public good”,
16. Jenis-jenis penelitian, Bahan Kuliah Kelima Metodologi
Penelitian, Dr. R. I. Wahono, Program Pascasarjana UI,
Pengkajian Ketahanan Nasional, 2000
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untuk kepentingan masyarakat umum. Probono lazim
digunakan untuk kegiatan yang bersifat sukarela yang
dilakukan oleh beberapa orang tanpa dibayar sama
sekali, sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.
Gerakan ini, bukan hanya sekedar bersukarela dengan
kemampuan seadanya untuk membantu masyarakat,
tapi juga terdapat orang-orang dengan keahliankeahlian profesional tertentu. Dalam dunia hukum,
probono menjadi salah satu strategi untuk membela
kepentingan umum, selain legal aid. Pengertiannya
sendiri merujuk pada “a very range of legal work
that performed voluntarily and free of charge to
underrepresented and vulnerable segments of society”.
Pada dasarnya, bantuan hukum bagi masyarakat
miskin, merupakan strategi untuk memberikan
pelayanan hukum (legal services) bagi kepentingan
publik. Namun permasalahan yang muncul adalah
wacana atas pemikiran siapa yang bertanggungjawab
untuk memberikan pemenuhannya. Wacana probono,
sering diartikan sebagai budi baik para pekerja hukum
khususnya kalangan advokat. Pandangan ini seolah
melepaskan tanggung jawab negara untuk memberikan
pemenuhannya. Namun pekerjaan probono bukanlah
pengganti dari sistem bantuan hukum yang dibangun
negara, tetapi ikut mendukungnya, khususnya untuk
kalangan yang tidak terjangkau layanan hukum
negara. Pada umumnya, layanan hukum lebih banyak
dilakukan oleh kalangan masyarakat sipil. Namun,
negara tetap memiliki kewajiban konstitusi untuk
membangun sistem bantuan hukumnya.
Makna bantuan hukum baik dalam pemaknaan
probono atau legal aid, pada dasarnya adalah
pemberdayaan masyarakat miskin dari keterbatasan
terhadap akses ke keadilan. Todung Mulya Lubis
menegaskan bahwa bantuan hukum tidak dapat
menghindarkan diri dari tujuan menata kembali
masyarakat di kepincangan struktural yang tajam
dengan menciptakan pusat-pusat kekuatan (power

resources) dan sekaligus mengadakan rediibusi
kekuasaan untuk melaksanakan partisipasi dari
bawah. 17 Di pihak lain, Adnan Buyung Nasution
menyatakan bahwa “bantuan hukum pada
hakekatnya adalah sebuah program yang tidak
hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi
struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan
masyarakat yang tidak adil menuju tatanan yang
lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi
golongan mayoritas.18 Dalam pandangan yang
sederhana, bantuan hukum (baik dalam pengertian)
pada dasarnya merupakan jasa hukum yang khusus
diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan

sebagai berikut:19
1.
Philipina
Bantuan hukum di negara ini diatur dalam
konstitusi sebagaimana dirumuskan “free access
to the court and quasi-judicial bodies and
adequate legal assistance shall not be denied
to any person by reason of proverty”. Adapun
lembaga yang menyediakan jasa ini adalah
Public Attorney Office (PAO). PAO secara khusus
bertugas untuk memberikan pertolongan secara
gratis kepada fakir miskin dalam perkara-perkara
administratif, ketenagakerjaan, perdata maupun
pidana.

pembelaan secara cuma-cuma baik di luar maupun
di dalam pengadilan baik untuk perkara perdata,
pidana maupun tata usaha negara dari seseorang
yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asasasas dan kaidah hukum serta hak asasi manusia.
Berdasarkan paparan di atas, maka
sesungguhnya bantuan hukum merupakan suatu
program yang diperuntukkan bagi masyarakat
miskin, akan tetapi penempatan definisi probono
sebagai pemberian bantuan hukum oleh advokat
sesungguhnya banyak ditentang oleh Penggiat
HAM yang bekerja di berbagai lembaga swadaya
masyarakat. Jika kondisinya demikian seolah
negara tidak memiliki peran apa-apa.
Permasalahan sejauh mana peran negara
sesungguhnya membuat berbagai program yang
berkembang diberbagai negara, kemudian berbagai
mekanisme dan program untuk memberikan serta
menyalurkan kebijakan negara dalam pemenuhan
atas hak bantuan ini, Frans Hendra Winata
membuatnya dalam mekanisme yang berbeda

2.

17. Todung Mulya Lubis sebagaimana dikutip Frans Hendra
Winarta, Probono Publico, (Jakarta: Penerbit Gramedia
Pustaka Utama, 2009), hal. 23.
18. Ibid hal.22

3.

India
Di India, The Legal Service Authorities Act 1987
section 2 (1) yang merumuskan “Legal services
includes the rendering any service in the conduct
any case or other legal proceeding before any
court or other authority or tribunal and the
giving of advice or any legal matter. Pengaturan
ini meliputi semua bantuan hukum disemua
tingkatan mulai dari tingkat pertama hingga
Mahkamah Agung. Menurut Mehmod Pracha,
organisasi bantuan hukum di India banyak
memberikan perhatikan pada hak perempuan
dan anak serta bantuan hukum bagi masyarakat
pedesaan. Program ini utamanya diberikan oleh
National Legal Service Authority (NALSA) mulai
dari “state level”, distrik hingga taluk (Taluk
Legal Service Committee yaitu unit administrasi
di bawah tingkat distrik yang membawahi
beberapa desa).
Malaysia
Di Malaysia, program bantuan hukum dijalankan
oleh biro bantuan hukum milik pemerintah
(Government Legal Aid Bureau). Lembaga ini
menyediakan pelayanan berupa perwakilan di

19. Ibid hal 24-26
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pengadilan, konsultasi hukum dan pendidikan
hukum. Lembaga ini dibangun sejak tahun
1970 untuk mereka yang membutuhkan
khususnya yang berpenghasilan rendah.
Katagori berpendapatan rendah adalah:
a) Pendapatan tidak melebihi RM 25,000,
hanya diwajibkan membayar biaya registrasi
sebesar RM 2.
b) Pendapatan antara RM 25,000 – RM 30,000
diwajibkan membayar RM 300.
Operasional lembaga ini diberikan oleh
pemerintah sebesar RM 9,6 juta pertahun. Setiap
tahun kantor pusat menyusun dan menentukan

asasi manusia.20 Pemenuhan hak atas bantuan hukum,
pada prinsipnya, memiliki dua fungsi pokok, yaitu: (1)
menyediakan perlindungan dan pemenuhan persamaan
setiap orang di muka hukum, termasuk mewujudkan
peradilan yang adil (fair trial), dan; (2) memajukan
dan berkontribusi terhadap agenda kesejahteraan sosial
pemerintah dan program pembangunan negara, seperti
program peningkatan kesejahteraan buruh, tenaga
kerja, kewirausahaan dan kepemilikan.21
Visi pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi
masyarakat miskin dan tidak mampu, tidak lain
memberikan dukungan kepada agenda kesejahteraan
dan keadilan sosial yang dilaksanakan negara dan

anggaran bagi operasionalisasi lembaga ini. Selain
biro bantuan hukum yang dimiliki pemerintah, di
negara ini terdapat pula lembaga bantuan hukum
swasta yaitu Bar Council Legal Aid Centre yang
menangani perkara-perkara perburuhan, perdata
berupa sewa-menyewa, perlindungan konsumen,
maupun perlindungan hak perempuan.

pemerintah.22 Karenanya, tidak berlebihan, sistem
bantuan hukum yang fair dan efektif akan menyediakan
akses terhadap keadilan dan pemberdayaan hukum
masyarakat. Di samping itu, alokasi dana negara dari
pembayar pajak masyarakat digunakan untuk program
bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan tidak
mampu.23

Penegakan prinsip demokrasi merupakan
bagian dari tugas pemerintah sehingga komitmen
negara untuk memberikan bantuan hukum kepada
masyarakat miskin menjadi salah satu indikator
bagi penerapan rule of law. Undang-undang
Bantuan Hukum yang saat ini diperjuangkan adalah
dalam rangka memenuhi hak-hak konstitutional
warga negara yang dijamin di dalam UUD.
Pengakuan dari negara tersebut tidak hanya cukup
dengan mengesahkan UU Bantuan Hukum tanpa
memastikan bahwa hak-hak masyarakat miskin,
buta hukum dan tertindas terpenuhi oleh negara.
Sebagaimana telah dimuat dalam Strategi
Nasional Akses Terhadap Keadilan, arah kebijakan
ke depan, perlu memprioritaskan kebijakan yang
pro rakyat miskin dan menjamin pemenuhan hak

Analisis
Peta permasalahan bantuan hukum dalam
kaitannya dengan pemerintah daerah, berdasarkan
deskripsi data diatas masih bermuara kepada pertanyaan
tentang posisi dan peran pemerintah daerah dalam
pemenuhan hak atas bantuan hukum sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang No.16 Tahun 2011.
Meskipun Pasal 14 dari Kovenan Internasional Hakhak Sipil dan Politik mengatur tentang persamaan di
depan pengadilan dan hak atas pemeriksaan yang adil
dan terbuka oleh pengadilan yang independen yang
dibentuk oleh hukum. Ketentuan ini merupakan elemen
kunci perlindungan hak asasi manusia dan berfungsi
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20. Lihat Kelompok Kerja Akses terhadap Keadilan. 2009.
Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan. Jakarta: Bappenas,
h. 52.
21. Dikutip dari Ibid., h. 53-54.
22. Ibid., h. 54.
23. Ibid.

sebagai sarana prosedural untuk menjaga supremasi
hukum.
Implementasi ketentuan Pasal 14 Kovenan
Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, khususnya
dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat
miskin, dimulai dengan pembentukan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum. Tantangan terhadap implementasi UndangUndang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
pada dasarnya merupakan upaya mewujudkan ideide abstrak ke dalam wacana konkrit dalam bentuk
praktik di dalam upaya penegakan hukum. Karena
penegakan hukum adalah suatu proses untuk
mewujudkan keinginan-keinginan hukum yang
telah dipositifkan melalui undang-undang ke dalam
kenyataan. Oleh karenanya persoalan penegakan
hukum adalah persoalan usaha mewujudkan ide-ide
abstrak tersebut menjadi konkrit dalam kenyataan.
Dengan demikian, dari segi substansi, proses
awal dalam pemenuhan hak masyarakat atas
keadilan dapat dikatakan telah terlaksana. Tahap
selanjutnya adalah bagaimana ketentuan-ketentuan
yang terdapat di dalam UU Bantuan Hukum
kemudian diterjemahkan ke dalam programprogram yang dibuat oleh pihak-pihak terkait, baik
oleh pemerintah (pusat maupun daerah), lembaga
penegak hukum, dan lembaga swadaya masyarakat
serta perguruan tinggi.
Secara umum, analisis terhadap berbagai
permasalahan penelitian yang diajukan adalah
sebagai berikut:
Model Pelaksanaan Bantuan Hukum “Probono”
dalam Praktik Peradilan
Model pelaksanaan pemberian bantuan
hukum di daerah lokasi penelitian menunjukkan
adanya beberapa bentuk:
a. Pemberian Bantuan Hukum dalam Bentuk Non-

Litigasi;
Pemerintah daerah pada umumnya memberikan
bantuan hukum dalam bentuk non litigasi sebagaimana
tertuang pada tugas dan fungsi. Contohnya adalah
berupa penyediaan, menyiapkan koordinasi pembinaan
dan petunjuk pelaksanaan di bidang penyelesaian
sengketa hukum, pemberian bantuan dan perlindungan
hukum pada semua unsur di lingkungan pemerintah
provinsi.
b. Pemberian Bantuan Hukum dalam Bentuk Litigasi
Model pelaksanaan bantuan hukum “probono”
dalam praktik khususnya penyelesaian perkara dalam
proses peradilan, dana disalurkan kepada pemohon
yang dikategorikan sebagai orang miskin (tidak
mampu) melalui pihak penasihat hukum/pengacara.
Catatan khusus bagi pemberian dana bantuan hukum
ini adalah hanya diperuntukkan bagi kasus-kasus yang
memang sudah masuk pada proses pemeriksaan di
pengadilan. Oleh karena itu, orang berkonflik dengan
hukum yang diperiksa pada tahap pemeriksaan di
kepolisian maupun kejaksaan belum dapat mengakses
dana bantuan hukum, karena di lembaga kepolisian dan
kejaksaan tidak menganggarkan dana bantuan hukum
bagi orang-orang yang berkonflik dengan hukum.
Peran Pemerintah Daerah, Lembaga Penegak
Hukum, Lembaga Bantuan Hukum, dan Perguruan
Tinggi dalam Merealisasikan Pelaksanaan Bantuan
Hukum “Probono”
Pemberian bantuan hukum dalam praktiknya
banyak terfokus pada bentuk pemberian bantuan
hukum litigasi, terutama di dalam proses peradilan
pidana. Secara umum, model ini dapat ditemukan di
dalam praktik bekerjanya lembaga-lembaga yang
bersangkutan, yang di dalam penelitian ini dianalisis
berdasarkan peran dan fungsi masing-masing lembaga.
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a. Peran Pemerintah Daerah
Secara umum tugas Biro Hukum atau Biro
Bantuan Hukum Pemerintah Daerah memiliki tugas
pokok dan fungsi yaitu menyiapkan koordinasi,
pembinaan dan petunjuk pelaksanaan di bidang
penyuluhan sengketa hukum, pemberian bantuan
dan perlindungan hukum. Namun demikian, biro
hukum/bagian hukum, khususnya bagian bantuan
hukum, hanya bersinggungan dengan kepentingan
organisasi, yaitu penanganan terhadap gugutan
yang diajukan kepada kebijakan pemerintah dan
bantuan hukum kepada para pejabat/pegawai yang
tersangkut kasus pidana.
b. Peran Kepolisian
Pada dasarnya tidak ada kebijakan di
dalam kepolisian yang memberikan pengaturan
mengenai hak atas bantuan hukum ini. Termasuk
didalam SK Kapolri No.8 Tahun 2009 tentang
Hak Asasi Manusia, dimana tidak ada ketentuan
mengenai pemenuhan atas hak ini. Hal ini termasuk
didalamnya tidak adanya kebijakan dibidang
anggaran yang dapat digunakan untuk pemenuhan
atas hak ini. Oleh karenanya, pihak kepolisianpun
bekerjasama dengan kantor penasihat hukum atau
para pengacara yang memiliki hubungan baik
dengan petugas secara personal dan mau bekerja
secara probono.
c. Peran Kejaksaan
Meski dalam proses peradilan pidana Jaksa
mempunyai kewenangan dominis litis atau sebagai
pengendali perkara, namun sebagaimana di
kepolisian, di institusi kejaksaan, secara internal
tidak ada kebijakan secara kelembagaan terkait
dengan pemberian hak atas bantuan hukum.
Pekerjaan jaksa dibidang penuntutan kerap
dianggap sebagai bagian dari administratif sifatnya
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dan jarang sekali berhubungan langsung dengan pelaku
maupun korban. Minimnya interaksi dengan pelaku
maupun korban (kecuali setelah dihadapkan di muka
pengadilan) menyebabkan kebutuhan itu menjadi
tidak ada. Meskipun dalam kasus-kasus tertentu Jaksa
memiliki fungsi sebagai penyidik yang berhadapan
langsung dengan pelaku dan korban, pemberian
bantuan hukum secara cuma-cuma tidak ada.
Terdapat pola pikir yang terbalik justru dalam
kasus-kasus yang ditangani secara khusus oleh
kejaksaan dimana kasus-kasus korupsi, perbankan atau
terorisme adalah kasus-kasus yang menarik perhatian
publik sehingga banyak penasihat hukum yang justru
menawarkan diri untuk melakukan pendampingan
secara cuma-cuma. Dalam hal penanganan perkara
yang penyidikannya dilakukan oleh pihak kepolisian,
jaksa memiliki dua sikap tergantung kepada jenis
ancaman pidananya:
1) Untuk ancaman pidana mati atau penjara limabelas
tahun tetap mensyaratkan kepada lembaga
kepolisian, agar dalam proses pemeriksaan ditingkat
penyidikan, hak atas bantuan hukum tersangka
dipenuhi oleh polisi.
2) Untuk pidana penjara sementara waktu dibawah
limabelas tahun:
a) Tetap dipersyaratkan adanya pendampingan atau
b) Adanya berita acara penolakan dari tersangka
Alasannya pentingnya berita acara penolakan
atau pendampingan pada saat pemeriksaan penyidikan
adalah bila hal itu tidak dipenuhi maka akan bermasalah
pada saat penuntutan.
d. Peran Pengadilan
Satu-satunya dana bantuan hukum bagi
masyarakat miskin yang diberikan oleh lembaga
penegak hukum terdapat pada lembaga pengadilan.
Dana ini disalurkan pada pos bantuan hukum
(posbakum) yang berada di bawah struktur organisasi

pengadilan (sebagai sampel adalah pengadilan
negeri)24. Di dalam posbakum terdiri dari beberapa
pengacara/penasihat hukum dari asosiasi pengacara
maupun LBH serta tenaga staf yang membantu
urusan administrasi.
Mekanisme pelaksanaan bantuan hukum
di posbakum didasarkan pada Surat Edaran
Mahkamah Agung dan Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum, baik untuk perkara
pidana maupun perdata. Komponen yang dibiayai
dan dibayarkan dengan anggaran dana bantuan
hukum untuk kepentingan terdakwa (pemohon
bantuan hukum) terdiri dari empat komponen, yang

oleh Mahasiswa senior dan dosen pendamping yang
memiliki license sebagai advokat. Menjadi kesulitan
bagi universitas negeri di Indonesia dengan adanya
Undang-Undang Bantuan Hukum yang memberikan
kewajiban adanya bentuk badan hukum bagi lembaga
yang memberikan bantuan hukum. Karena sebagai
laboraturium kampus, maka secara kelembagaan,
institusi ini ada dibawah fakultas hukum.
Sebagai bagian dari laboraturium yang
memberikan pembelajaran kepada mahasiswa tentang
praktik yang nyata terkait bidang yang dipelajarinya,
maka keragaman kasus menjadi penting. Kebanyakan
kasus yang ditangani adalah kasus-kasus perdata,

kesemuanya merupakan biaya transport sejumlah
satu juta rupiah. Rincian empat komponen tersebut
adalah: advokat (sebesar enam ratus ribu rupiah),
saksi (sebesar dua ratus ribu rupiah), saksi ahli
(sebesar seratus ribu rupiah), dan penerjemah
(sebesar seratus ribu rupiah). Sementara untuk
perkara perdata, besar dana yang diberikan adalah
dua setengah juta rupiah. Jumlah ini lebih besar
karena jumlah biaya mengadakan berbagai bukti
khususnya biaya foto copy berkas dianggap lebih
besar dari pada perkara pidana.

disamping kasus pidana dan perburuhan. Dan tidak
semua kasus ini adalah probono. Keterbatasan
anggaran dari kampus menyebabkan lembaga ini tetap
memungut biaya dalam hal perkara tersebut memang
memungkinkan. Disamping untuk pemenuhan biaya
operasional lembaga juga untuk subsidi dengan
perkara lain yang harus ditangani secara probono.
Kendala lainnya adalah keterbatasan staf menjadi
kendala tersendiri. Karena tidak semua pengajar aktif
di lembaga ini.

e. Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan
Tinggi
Pada dasarnya, lembaga bantuan hukum
kampus merupakan bagian dari laboraturium
kampus khususnya bagi mahasiswa Fakultas
Hukum. Adapun bantuan hukum yang diberikan
adalah bantuan hukum yang berupa pendampingan
24
Posbakum adalah ruang yang disediakan oleh dan
pada setiap pengadilan negeri bagi advokat piket dalam meberikan
bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum untuk pengisian
formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen
hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut
tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih
lanjut tentang bantuan jasa advokat (Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor: 1/DJU/OT/ 01.3/VIII/2011 tentang Petunjuk
Pelaksana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A. .

f. Peran Lembaga Bantuan Hukum
Dalam kaitannya dengan Lembaga Bantuan
Hukum yang merupakan lembaga swadaya masyarakat
pada dasarnya problema yang dihadapi dalam
pemberian bantuan hukum berkaitan dengan filosofi
lembaga ini yang dikenal sebagai lembaga mandiri
yang kerap bersebrangan dan lepas dari intervensi
pemerintah. Pola pendanaan mandiri menjadi upaya
yang diberikan dalam pemberian bantuan hukum. Visi
pendampingan bagi masyarakat marjinal ini dalam
perkembangannya menjadi masalah karena dana dari
berbagai pihak khususnya bantuan luar negeri semakin
berkurang dari waktu ke waktu. Dalam beberapa kasus
subsidi silang antara perkara yang berpotensi untuk
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mendapatkan dana dengan perkara probono menjadi
jalan keluar. Dalam beberapa perkara terdapat sikap
apatis yang dihadapi dan menjadi kendala para
pemberi bantuan hukum ini yaitu:
1) Sikap apatis dari masyarakat miskin karena
tawaran bantuan hukum justru disikapi dengan
negatif;
2) Banyak penegak hukum menakut-nakuti bahwa
didampingi penasihat hukum justru mempersulit
proses; dalam hal ini justru bantuan hukum
menjadi sulit dilakukan.
Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat
dalam Pemenuhan Hak Bantuan Hukum Bagi
Masyarakat Miskin.
Faktor-faktor pendukung dan penghambat
yang dialami oleh berbagai lembaga dalam
pemenuhan hak bantuan hukum bagi masyarakat
miskin dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu:
penyelenggara bantuan hukum, penegak hukum,
pemberi bantuan hukum, dan penerima bantuan
hukum.
a. Penyelenggara Bantuan Hukum
Penyelenggara bantuan hukum adalah mereka
yang memberi fasilitas dalam bentuk dana dan sarana
prasarana lainnya. Yang dimaksud dalam penelitian
ini ialah pemerintah daerah dan pengadilan. Sebagai
faktor pendukung dalam pemberian bantuan hukum
di beberapa daerah, terdapat dana bantuan hukum
bagi masyarakat miskin. Untuk lembaga pengadilan,
secara rutin tersedia dana yang dianggarkan dalam
APBN, sehingga pemberian bantuan hukum dapat
diselenggarakan. Sedangkan faktor penghambat,
belum mengalokasikan anggaran karena tidak ada
tugas dan fungsi pemda terkait dengan pemberian
bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dan
juga belum ada dasar hukumnya, serta tidak
adanya sumber daya manusia untuk memberikan
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pendampingan terhadap masyarakat miskin.
Kendala umum yang dihadapi adalah belum
jelasnya kategorisasi orang miskin didalam peraturan
perundang-undangan, sehingga baik pemerintah daerah
maupun pengadilan ragu-ragu dalam menyalurkan
dana bantuan hukum. Disamping itu, terdapat masalah
pula dalam pemenuhan syarat administratif untuk
mendapatkan dana bantuan hukum berupa surat
keterangan tidak mampu. Hal ini terjadi karena tidak
semua para pencari keadilan merupakan penduduk
setempat. Sementara itu, surat keterangan tidak mampu
hanya dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah. Untuk
mendapatkan surat tersebut, biaya yang dikeluarkan
akan jauh lebih besar daripada dana bantuan hukum
yang diperoleh.
b. Penegak Hukum (Polisi dan Jaksa)
Pola kerja dan sikap yang dimiliki oleh penegak
hukum dari lembaga kepolisian dan kejaksaan
merupakan faktor pendukung dalam pemberian
bantuan hukum bagi orang yang berkonflik dengan
hukum. Pihak Penyidik kepolisian (khususnya
polda) sudah memahami pemberian bantuan hukum
(Pendampingan penasihat hukum) untuk masyarakat
tidak mampu atau tersangka yang tuntutan pidananya
lebih dari lima (5) tahun; adanya kerjasama dengan
pihak LBH dalam pendampingan tersangka pada proses
pemeriksaan perkara. Sedangkan masalah penggaran
dana bantuan hukum adalah faktor penghambat pada
proses implementasi bantuan hukum bangi masyarakat
miskin. Bagi institusi kepolisian dan kejaksaan, dalam
praktiknya, belum tersedia dana bantuan hukum bagi
mereka yang menjadi tersangka. Padahal, undangundang memberikan kewajiban pemberian bantuan
hukum berupa pendampingan penasihat hukum pada
tahap pemeriksaan di kedua lembaga ini. Pada tataran
penyidik polsek, masih ada penyidik yang kurang
memahami Pasal 56 KUHAP dengan memberikan

interpretasi yang berbeda terhadap rumusan pasal
tersebut, sehingga masih adanya perbedaan persepsi
bahwa yang mendapatkan bantuan hukum (penasihat
hukum) yang diatas lima tahun atau sembilan
tahun. Sedangkan pada tahapan pemeriksaan oleh
jaksa, tidak adanya tugas dan fungsi kejaksaan
secara langsung untuk memberikan pendampingan
terhadap masyarakat tidak mampu menyebabkan
tidak adanya anggaran khusus terkait pendampingan.
c. Pemberi Bantuan Hukum (Lembaga Bantuan
Hukum/LBH, Lembaga Konsultasi Bantuan
Hukum/LKBH pada Perguruan Tinggi)
Sebagai lembaga pemberi bantuan hukum,
baik LBH dan LBH kampus memiliki peran yang
besar dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum.
Kedua lembaga ini sudah terbiasa memberikan
bantuan hukum untuk masyarakat miskin. LBH
tidak hanya semata-mata memberikan advise kepada
masyarakat, tetapi mencoba mengajak mereka
untuk pintar dan dapat bergerak sendiri. Kegiatan
menerima kuasa dalam konteks menangani kasus
perkara di pengadilan adalah bagian kecil saja,
yang sisanya adalah aktivitas untuk advokasi,
pengorganisasian, dan pemberdayaan masyarakat.
Program pengabdian kepada masyarakat dapat
diberdayakan untuk kegiatan konsultasi hukum bagi
masyarakat.
Dalam praktiknya, kendala yang dihadapi
adalah: Pertama, tidak semua LBH mendapatkan
dana yang tersedia baik di pengadilan maupun
di pemerintah daerah, Kedua, keberadaan LBH
pada umumnya hanya terdapat di kota-kota besar
saja, sedangkan di daerah (pedalaman, kepulauan,
terpencil atau tertinggal) belum tentu terdapat LBH.
Sehingga muncul kekhawatiran terhadap akses
bantuan hukum di daerah yang belum memiliki
LBH. Ketiga, khusus untuk LBH kampus, karena

status pegawai negeri sipil yang diemban oleh pengajar,
mengakibatkan mereka tidak bisa beracara di depan
pengadilan, sehingga kegiatan yang diselenggarakan
oleh LBH kampus bukan merupakan bentuk
pendampingan, namun hanya sebatas pemberian
konsultasi hukum.
d. Penerima Bantuan Hukum
Bagi orang yang berkonflik dengan hukum,
khususnya bagi masyarakat miskin, bantuan hukum
diidentikkan dengan kehadiran seorang pengacara/
penasihat hukum serta “pengeluaran biaya” dan proses
hukum yang lebih panjang. Informasi yang diperoleh
dari orang yang berkonflik dengan hukum (tersangka
maupun terpidana), dapat disimpulkan bahwa
sebagian besar dari mereka mengalami kesulitan
dalam mengakses bantuan hukum, khususnya dalam
pendampingan pengacara.
Pada umumnya, masyarakat belum mengetahui
haknya untuk mendapatkan bantuan hukum secara
cuma-cuma, termasuk tersedianya dana bagi
masyarakat yang tidak mampu. Di sisi lain, lembaga
yang menyediakan dana bantuan hukum seperti
pemerintah daerah dan pengadilan tidak secara
transparan menyampaikan tersedianya dana bantuan
hukum ini kepada masyarakat. Konsekuensi dari
ketidak-tahuan ini memunculkan kondisi sebagai
berikut: (i) mereka yang berperkara tidak ditawarkan
bantuan hukum oleh polisi, jaksa, pengadilan, (ii)
mereka yang berperkara ditawarkan tetapi menolak
dengan berbagai alasan, seperti biaya jasa yang tinggi
dan akan menempuh proses hukum yang panjang,
(iii) mereka yang berperkara mendapatkan bantuan
hukum, tetapi ternyata tidak menyangkut semua proses
peradilan, (iv) mereka yang mendapatkan bantuan
hukum tetapi bantuan hukum tersebut tidak sesuai
harapannya.
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KESIMPULAN
1. Model pelaksanaan bantuan hukum “probono”
menunjukkan adanya 3 pola bantuan hukum
yaitu pemberian bantuan hukum non litigasi,
litigasi, dan gabungan non litigasi dan litigasi.
2. Pada masing-masing lembaga pemerintah
daerah, penegak hukum, lembaga advokat, dan
perguruan tinggi terdapat upaya yang berbeda
untuk merealisasikan pelaksanaan bantuan
hukum “probono”. Upaya ini dapat berupa
kebijakan yang dibuat secara kelembagaan
maupun individu pejabat yang bersangkutan.
Adapun upaya dalam bentuk kebijakan secara

3.

kelembagaan antara lain pembentukan peraturan
daerah sebagai dasar pemberian bantuan hukum
dan penandatangan MoU antara lembaga yang
bersangkutan dengan kantor lembaga bantuan
hukum. Sementara kebijakan individu pejabat
yang bersangkutan dapat berupa kerjasama
yang didasarkan pada hubungan personal antara
penegak hukum dengan penasihat hukum.
Faktor-faktor pendukung dan penghambat
dalam pemenuhan hak bantuan hukum
bagi masyarakat miskin dapat berasal dari
penyelenggara bantuan hukum (pemerintah
daerah dan pengadilan), penegak hukum
(polisi dan jaksa), pemberi bantuan hukum
(LBH dan LKBH), dan penerima bantuan
hukum. Masyarakat pada umumnya tidak
mengetahui adanya hak atas bantuan hukum.
Sebaliknya, lembaga yang menyediakan
dana bantuan hukum seperti pemerintah
daerah dan pengadilan tidak secara transparan
menyampaikan tersedianya dana bantuan
hukum ini kepada masyarakat. Konsekuensi
dari ketidak-tahuan ini memunculkan kondisi
sebagai berikut: (i) mereka yang berperkara
tidak ditawarkan bantuan hukum oleh polisi,

140

Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 5 No. 2, Desember 2014

jaksa, pengadilan, (ii) mereka yang berperkara
ditawarkan tetapi menolak dengan berbagai
alasan, seperti biaya jasa yang tinggi dan akan
menempuh proses hukum yang panjang, (iii)
mereka yang berperkara mendapatkan bantuan
hukum, tetapi ternyata tidak menyangkut semua
proses peradilan), (iv) mereka yang mendapatkan
bantuan hukum tetapi bantuan hukum tersebut
tidak sesuai harapannya.
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Abstrak
Mekanisme komunikasi individual (individual communication) dalam Protokol Opsional Kovenan Internasional tentang
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dapat dianggap sebagai perwujudan komitmen negara-negara dalam upaya penegakan
hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob). Tulisan ini mencoba menggambarkan tantangan normatif mekanisme
komunikasi individual yang diemban oleh Komite Hak Ekosob, meliputi: admissibility dalam tiga hal ratione personae,
ratione temporis, dan ratione materiae. Selain itu, analisis akan dilakukan terhadap persoalan apakah mekanisme
komunikasi individual tersebut dapat memberikan cara yang efektif untuk mempromosikan kepatuhan (compliance)
negara terhadap kewajiban perlindungan dan pemenuhan hak ekosob. Adapun tulisan ini menyimpulkan beberapa hal:
pertama, Protokol Opsional ICESCR ini merupakan hasil kompromis antara sifat hak-hak dengan kebutuhan untuk
memenuhi kewajiban dalam ICESCR; kedua, Komite Hak Ekosob akan mendukung kebutuhan terhadap lembaga
ajudikasi dalam rangka memperjelas cara pandang tradisional terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; dan ketiga,
diperlukan sebuah koordinasi yang komprehensif dan kerjasama dengan institusi hak asasi manusia yang lainnya, baik
yang bersifat treaty based ataupun badan-badan khusus PBB, tidak hanya dalam masalah teknis tetapi juga dalam cara
menafsirkan hukum.
Kata Kunci:

komunikasi individual, justisiabilitas, hak ekonomi, sosial dan budaya.

Abstract
The individual communication mechanism enshrined under the Optional Protocol of the International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights could be regarded as a form of state’s commitment to make economic, social
and cultural (ecosoc) rights justiciable. This paper attempts to depict several aspects of the working mechanism of
individual communication exercised by the Ecosoc Rights Committee, including: admissibility of ratione personae,
ratione temporis, and ratione materiae. Furthermore, analysis will be taken on the issue of whether such a mechanism
could give an effective way to promote state’s compliance on ecosoc rights fulfillment. In brief, this paper concludes
several points: first, the Optional Protocol is to be regarded as a compromise between the nature of the rights and the
duties ruled under the Covenant; second, the Ecosoc Rights Committee shall accommodate the need of adjudicative
body in order to shift the traditional view of ecosoc rights; and third, there is a need of a comprehensive coordination
and cooperation amongst both treaty based and charter based human rights institutions, not only on technical issues but
also on the legal interpretation method.
Keywords: individual communication, justiciability, economic, social and cultural rights

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pembentukan Protokol Opsional Kovenan
Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya (ICESCR) menyampaikan dua penegasan
yang patut dicermati. Pertama adalah penegasan
terhadap pengakuan yang kian mengemuka dari
rezim mekanisme pemantauan (mo nitoring)
internasional hak asasi manusia, dan yang kedua
adalah penegasan bahwa hak-hak ekonomi,
sosial dan budaya merupakan hak yang dapat
ditegakkan (justiciable). Dalam Protokol ini, kedua
penegasan tersebut saling menguatkan satu sama
lain dan diikat bersama dalam sebuah mekanisme
komunikasi individual (individual communication)
yang mengemban tujuan utama untuk mencapai
sasaran-sasaran yang tersurat di dalam Kovenan
Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
(ICESCR). Oleh sebab itu, mekanisme ini memiliki
implikasi yang lebih luas, yakni “would reset the
balance between economic, social and cultural
rights and civil and political rights, which already
has a similar individual complaint mechanism
in place.”1 Mengingat fakta bahwa Protokol ini
masih relatif baru,2 tulisan ini mencoba untuk
menganalisis aplikabilitas mekanisme komunikasi
individual dalam Protokol, melalui pertama-tama
dengan mengamati bagaimana cara kerja Komite
Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Komite Hak
Ekosob), serta kemudian menyampaikan analisis
1. Third Committee Recommends General Assembly
Adoption of Optional Protocol to International Convention
on Economic, Social and Cultural Rights, Sixty-third General Assembly, Third Committee, 40 and 41st Meetings,
GA/SHC/3938, 18 November 2008.
2. Optional Protocol to the International Covenant on
Economic, Social, and Cultural Rights mulai berlaku sejak
tanggal 5 Mei 2013. Status pada 14-04-2014 05:03:10
EDT, terdapat 45 negara penandatangan dan 13 negara
pihak.
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komparatif mekanisme Protokol dengan mekanisme
pemantauan perjanjian HAM internasional lainnya,
terutama Komite Hak Asasi Manusia (Human Rights
Committee) untuk Kovenan Internasional Hak Sipil
dan Politik (ICCPR). Adapun keseluruhan analisis akan
difokuskan untuk menggambarkan tantangan normatif
Komite dalam rangka menegakkan justisiabilitas hakhak ekonomi, sosial dan budaya.
Prosedur Komunikasi Individual
Pada prinsipnya, negara-negara pihak Protokol
Opsional ICESCR menyadari bahwa terdapat
kebutuhan lebih lanjut dalam rangka mencapai tujuan
dari ICESCR serta pelaksanaan ketentuan-ketentuan
yang ada di dalamnya. Untuk mewujudkan hal ini,
negara-negara tersebut menganggap sesuai untuk
membentuk Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
dalam kerangka perwujudan tujuan ICESCR.3 Dengan
menjadi pihak pada Protokol ini, negara pihak pada
Kovenan juga harus mengakui kompetensi Komite
untuk menerima dan mempertimbangkan komunikasi
individual sebagaimana diatur oleh ketentuanketentuan dalam Protokol.
Terkait dengan komunikasi individual ini,
terdapat dua artikel utama yang penting untuk
dianalisis. Pertama adalah Pasal 2 Protokol Opsional
yang mengatur bahwa:
Communications may be submitted by
or on behalf of individuals or groups of
individuals, under the jurisdiction of a State
Party, claiming to be victims of a violation
of any of the economic, social and cultural
rights set forth in the Covenant by that State
Party.
Dan aturan kedua, dalam hal dapat diterima
3. Preamble, Optional Protocol to the International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights, GA Res. 832, UN
GAOR, 63rd Session, UN Doc A/RES/63/117 (2008).

(admissibility), Pasal 3 Protokol Opsional
menyebutkan bahwa:
(1) The Committee shall not consider a
communication unless it has ascertained
that all available domestic remedies have
been exhausted. This shall not be the rule
where the application of such remedies is
unreasonably prolonged.
(2) The Committee shall declare
communication inadmissible when:

a

a. It is not submitted within one year after
the exhaustion of domestic remedies,
except in cases where the author
can demonstrate that it had not been
possible to submit the communication
within that time limit;
b. The facts that are the subject of the
communication occurred prior to the
entry into force of the present Protocol
for the State Party concerned unless
those facts continued after that date;
c. The same matter has already been
examined by the Committee or has
been or is being examined under
another procedure of international
investigation or settlement;
d. It is incompatible with the provisions
of the Covenant;
e. It is manifestly ill-founded, not
sufficiently substantiated or exclusively
based on reports disseminated by mass
media;
f. It is an abuse of the right to submit a
communication; or when

g. It is anonymous or not in writing.
Berbagai institusi internasional pemantau hak
asasi manusia (baik yang dibentuk melalui Piagam PBB
atau disebut charter based, maupun melalui perjanjian
HAM internasional atau disebut treaty based) telah
mengadopsi beberapa aturan umum (common rules)
dalam memutus sebuah komunikasi individual. Secara
umum, terdapat empat unsur yang diakui oleh institusiinstitusi tersebut yang harus dipenuhi dalam melakukan
validasi terhadap sebuah komunikasi.
Pertama ialah unsur dapat diterima
(admissibility) ratione personae. Dalam Protokol ini,
komunikasi dibatasi hanya untuk tuntutan (complaint)
dari orang-orang dan kelompok-kelompok individu
yang berada di bawah yurisdiksi negara pihak. Jika kita
bandingkan dengan Protokol Opsional untuk ICCPR
misalnya, tidak terdapat aturan tentang ‘pembatasan
yurisdiksi’ di dalamnya, yang dapat diasumsikan
bahwa Protokol untuk ICESCR masih membawa
perdebatan lama tentang sifat justisiabilitas hak-hak
ekosob di dalamnya.
Terkait pembatasan tersebut, Pasal 2 draft
pertama
Protokol
memberikan
kemungkinan
bagi lembaga swadaya masyarakat internasional
yang memiliki status konsultatif ECOSOC untuk
menyampaikan komunikasi, serta memungkinkan
negara pihak untuk menyatakan bahwa organisasi
nasional tertentu memiliki hak untuk mengajukan
komunikasi kolektif.4 Namun demikian, pengajuan
konsep tersebut dihapus atas dasar-dasar berikut: (i)
bahwa konsep demikian tidak memiliki dukungan
yang jelas, (ii) pentingnya memastikan konsistensi
antar instrumen hak asasi manusia PBB yang tidak
mengadopsi konsep komunikasi kolektif, dan (iii)
fakta yang ditunjukkan oleh banyak delegasi bahwa
4. Revised Draft Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, A/HRC/8/
WG.4/2, 24 December 2007.
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kemungkinan untuk kelompok atau individu untuk
mengirimkan komunikasi sudah tercakup dalam
Pasal 2.5
Kedua ialah unsur dapat diterima ratione
temporis. Layaknya organ-organ yang berbasis
perjanjian (treaty-based organs) lainnya, dalam
rangka melaksanakan tugas penegakan kewajiban
hak asasi manusia Komite Hak Ekosob juga
dibekali dengan prinsip non-retroaktif dan doktrin
pelanggaran berlanjut (continuing violations).6 Di
sisi lain, Protokol juga mengatur tentang batas waktu
dapat diterimanya komunikasi kepada Komite, yakni
satu tahun setelah terpenuhinya seluruh mekanisme

membuat Protokol Opsional ICESCR tampak lebih
ketat. Dapat diasumsikan bahwa pendekatan seperti
demikian dipilih dalam rangka menghindari besarnya
jumlah komunikasi yang disampaikan kepada Komite.8
Ketiga ialah unsur dapat diterima ratione
materiae. Protokol menyebutkan bahwa kompetensi
Komite harus mencakup korban yang hak-haknya
diatur dalam ICESCR telah dilanggar oleh negara
pihak.9 Menurut hemat penulis, aturan ini dapat
diartikan bahwa semua hak yang diatur dalam
ICESCR dapat menjadi materi komunikasi, sehingga
hak-hak tersebut memiliki sifat justiciable di bawah
kewenangan Komite. Namun, kondisi demikian

penanganan pelanggaran HAM secara domestik
(exhaustion of domestic remedy), serta fakta-fakta
yang menjadi substansi komunikasi harus terjadi
sebelum tanggal berlakunya Protokol, kecuali faktafakta tersebut berlanjut setelah tanggal tersebut.7
Meskipun demikian, sebagai perbandingan kita
tidak akan menemukan pembatasan seperti ini
dalam Protokol Opsional untuk ICCPR, sehingga

berpotensi menjadi kendala besar bagi negara-negara
untuk meratifikasi Protokol ini, terutama apabila
berkaitan dengan penegakan hak untuk penentuan
nasib sendiri (right to self-determination) sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 ICESCR. Oleh sebab itu, dapat
diasumsikan bahwa negara-negara dengan kerentanan
konflik atas dasar penentuan nasib sendiri yang tinggi,
kemungkinan tidak akan memberikan kesempatan bagi
gerakan separatis untuk mengajudikasi hak-hak mereka
kepada Komite. Terkait problematika ini, pandangan
yang lebih jelas telah ditetapkan oleh Komite Hak
Asasi Manusia dari ICCPR yang berpendapat bahwa
“individuals may invoke minority rights under Article
27 of the ICCPR but not the collective right to under
Article 1 of the ICCPR.”10 Jadi dalam ruang lingkup
hak-hak sipil dan politik, telah digariskan pembatasan
yang jelas dalam mengadili hak untuk penentuan nasib
sendiri. Berdasarkan preseden dari praktik komunikasi
tersebut, maka seyogyanya Komite Ekosob dapat
mengambil argumentasi yang sejalan dengan Komite
HAM untuk ICCPR.

5
Revised Draft Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,
A/HRC/8/WG.4/2 24 December 2001, Explanatory
Memorandum para. 12.
6 Beberapa contoh kasus yang dapat menjadi basis
dari doktrin ini sebagai berikut: Dalam kasus Demades v
Turkey “the complaint may be declared admissible, if either
the violation or its direct effects continue after the treaty
and procedure have entered into force for the State concerned.” Dalam Muthuthurin Njoka v Kenya Pengadilan
HAM Afrika menyatakan tuntutan tidak dapat diterima
karena “[t]he cause of the complaint arose at a time

when Kenya was not a party to the charter. There
is no evidence of a continuing damage in breach
of the charter” (African Commission on Peoples’ and
Human Rights Comm No 142/94 para. 5). Selain itu

dalam Blake v Guatemala, “human rights bodies generally
hold that forcible disappearances constitute continuing
violations so long as the whereabouts of the person are not
clarified.” Lihat Dinah Shelton, Human Rights, Individual
Communications/Complaints, Max Planck Encyclopedia of
International Law, dapat diakses pada www.mpepil.com.
7. Pasal 3 (2) huruf (b), (c) Protokol Opsional untuk
ICESCR.
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8. Lihat UN Doc. HRI/MC/2008/4.
9. Pasal 2 Protokol Opsional untuk ICESCR.
10. Chief Bernard Ominayak and the Lubicon Lake Band
v. Canada, Communication No. 167/1984, CCPR/
C/38/D/167/1984.

Sebagai unsur keempat, ialah keadaan telah
habisnya seluruh langkah pemulihan domestik
(exhaustion of local remedies). Sebagaimana
institusi pemantauan dan penegakan HAM
berbasis perjanjian lainnya, mekanisme dalam
Protokol Opsional ICESCR ini bersifat pelengkap
(complementary) dari tugas utama dalam memenuhi
kewajiban dalam ICESCR yang berada di bawah
yurisdiksi negara-negara pihak ICESCR. Namun
demikian, kondisi penyelesaian pelanggaran oleh
negara tersebut bukan sesuatu yang absolut, dalam
pengertian bahwa pemulihan hak korban sebagai
akibat dari pelanggaran HAM dapat dianggap belum
habis (exhausted) apabila cara atau akses terhadap
pemulihan tersebut sia-sia karena sifatnya yang
tidak memadai, tidak efektif atau terjadi penguluran
waktu dengan tidak wajar.11 Patut disadari bahwa hal
ini dapat menimbulkan pertanyaan lanjutan yakni
sejauh mana pemulihan yang diambil dalam tingkat
domestik tersebut dianggap habis (exhausted).
Dalam konteks Protokol Opsional ICCPR -dan lebih
kurang menurut penulis juga bisa diterapkan dalam
konteks operasional Protokol Opsional ICESCRManfred Nowak menjelaskan pengertian pemulihan
yang tersedia (available remedy), yakni:
Taking into account the primary importance
of judicial remedies expressed in Article 2(3)
(b) of the Covenant, the term ‘all available
domestic remedies’ refers in the first place
to judicial remedies. The effectiveness of
the remedy also depends on the nature of
the alleged violation. In other words, if
the alleged offence is particularly serious
… purely administrative and disciplinary
11. ECHR, Velásquez Rodríguez v Honduras Case, para. 38
“In accordance with international law, remedies do not
have to be exhausted if recourse to them would be futile
because they are inadequate, ineffective or unreasonably
prolonged.”

remedies cannot be considered adequate and
effective … The author is not however required
to make use of pure pleas for clemency or
pardon, parliamentary petitions, supervisory
complaints, applications to an ombudsman
or department of corrections, as well other
remedies that, in view of the circumstances
of the case, appear ineffective or without any
reasonable prospect of success.12
Berangkat dari argumentasi tersebut, pengujian
struktural (structural test) terhadap ketersediaan
mekanisme pemulihan domestik pertama-tama
diarahkan pada pemulihan secara yudisial, untuk
kemudian pertimbangan lanjutan diberikan terhadap
tingkat keseriusan pelanggaran HAM yang terjadi.
Apakah Protokol Opsional ICESCR
Menyelesaikan Perdebatan?
Berangkat dari kemajuan rezim HAM
internasional saat ini, kita bisa melihat bahwa
mekanisme komunikasi individual telah memberikan
cara yang efektif untuk mempromosikan kepatuhan
(compliance) negara terhadap kewajiban perlindungan
dan pemenuhan hak asasi manusia. Akan tetapi,
mengingat ketidakjelasan sifat dan perdebatan tentang
justisiabilitas hak-hak ekonomi , sosial dan budaya,
penulis berpendapat bahwa penerapan mekanisme
penegakan norma HAM tidak akan sesederhana
menerapkan kerangka hukum yang sama untuk semua
hak, yakni antara hak sipil dan politik di satu sisi dan
ekonomi , sosial dan budaya di sisi lain. Setidaknya
terdapat empat argumen umum yang mendukung
masalah ini.
12. Manfred Nowak: U.N. Covenant on Civil and Political
Rights: CCPR Commentary (2nd Revised Edition, Kehl: N.P.
Engel Publisher, 2005) 886-887, sebagaimana dikutip dalam:
Malcolm Langford, Closing the Gap? An Introduction to the
Optional Protocol to the International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights, Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter Vol.27, NR 1, S. 1-28, 2009, p.22.
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Pertama adalah sifat justisiabilitas. Secara
tradisional hak-hak ekonomi, sosial dan budaya
dipandang sebagai hak yang tidak jelas (absurd)
sehingga tidak dapat ditegakkan, karena sebagian
besar pemenuhan hak tersebut tergantung pada
kemampuan negara pihak untuk menyediakan
standar minimum hak berdasarkan sumber daya
yang tersedia. Terkait hal ini, Seymour Rubin
berpendapat bahwa:
when one discusses civil and political
rights, one is generally talking about
restraints on governmental action, not
prescriptions for such action … [it] is
easier to tell governments that they shall
not throw persons in jail without a fair trial
than they shall guarantee even a minimal
but sufficient standard of living.13
Lebih lanjut, dua alasan mendasar mengenai
keterbelakangan
justisiabilitas
(underveloped
justiciability) dari hak-hak ekonomi, sosial dan
budaya ini meliputi: i) kata-kata (wordings) di
dalam ICESCR, dan ii) mekanisme pemantauan
internasional yang relatif lemah dalam kovenan
tersebut.14 Selanjutnya terkait argumentasi tersebut,
Philip Alston memandang alasan pertama sebagai
alasan primer, yakni:
It is generally agreed that the major
shortcoming of the existing international
13. Seymour L. Rubin, Economic and Social Rights and
the New International Economic Order, Address Before the
American Society of International Law dikutip dalam:
Herman Schwartz, Do Economic and Social Rights belong
in a Constitution? dalam Grossman, Claudio, et al. “A Festschrift in Honor of Seymour J. Rubin.” American University International Law Review 10, no. 4 (1995): 1215-1274,
hlm.1233.
14. Martin Scheinin, Economic and Social Rights as Legal
Rights, dalam: Asbjorn Eide et all, Economic, Social and
Cultural Rights, Martinus Nijhoff Publishers, 2001, hlm.
31.
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arrangements for the promotion of respect for
economic rights is the vagueness of many of
the rights as formulated in the Covenant and
the resulting lack in the clarity as to their
normative implications.15
Namun demikian dari sudut pandang yang
berbeda, Craven menyebutkan bahwa “justifiability
depends not upon the generality of the norm
concerned, but rather on the authority of the body
making the decision.”16 Berangkat dari argumentasi
Craven tersebut, penulis beranggapan bahwa justru
mekanisme komunikasi individual yang kemudian
diatur dalam Protokol Opsional ini akan menjadi
jawaban dari perdebatan tentang justisiabilitas ini.
Mekanisme tersebut akan menjaga keseimbangan
(strike a fair balance), atau pada taraf tertentu
menyajikan kompromi, antara pada satu sisi kebutuhan
akan lembaga ajudikasi dan di sisi yang lain apresiasi
terhadap konsep kewajaran (reasonableness). Oleh
sebab itu, Protokol Opsional ini di satu sisi akan
mencoba untuk menjembatani kesenjangan antara das
sein dan das sollen terkait pemenuhan hak ekosob, dan
di sisi lain juga mengakui kewajaran (reasonableness)
bagi negara-negara pihak dalam memenuhi kewajiban
mereka.
Argumentasi kedua adalah persoalan legitimasi.
Penulis akan memulai perdebatan dalam persoalan ini
15. Philip Alston, No Right to Complain About Being Poor: The
Need for An Optional Protocol to the Economic Rights Covenant, hlm. 86, sebagaimana dikutip dalam Martin Scheinin,
Id.et all, Evolution or Revolution? Extrapolating from the Experience of the Human Rights Committee, Nordisk Tidsskrift for
Menneskerettigheter Vol.27, NR 1, S. 97-113, 2009.
16. Matthew Craven, The Domestic Application of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(1993) XL Netherlands International Law Review, 389,
sebagaimana dikutip dalam: Scheinin et all, Evolution or
Revolution? Extrapolating from the Experience of the Human
Rights Committee, Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter
Vol.27, NR 1, S. 97-113, 2009, hlm.100.

dengan pendapat dari Backer, yang menyebutkan
bahwa :
the Covenant establishes the values and
directions but leaves it to subsequent
implementation to decide how far States
should go. The Committee will therefore,
unavoidably, not only address matters
of enforcement and enforceability, but
standard-setting as well. The principle
of evolutive or dynamic interpretation
which appears to prevail in human rights
bodies makes it difficult to predict the
legal situation. The very existence of that

bagi negara untuk terlibat dan bahwa penegakan
hukum, keberlakuan, dan juga penetapan standar
masih merupakan langkah-langkah kebijakan di bawah
wewenang pemerintah. Lebih lanjut, mengingat fakta
bahwa pandangan (views) dari Komite tidak mengikat
secara hukum, maka pemerintah dan legislatif akan
masih dengan mudah mengamankan otoritas mereka.
Oleh sebab itu bagaimanapun, prinsip ‘kewajaran’
adalah pedang bermata dua:
It can be used by adjudicative bodies and
courts to justify a virtually unlimited “margin
of discretion” to states’ socio-economic policy
and hence to deny adequate adjudication of

principle of interpretation implies, in
reality, a transfer of legislative powers from
the national parliament based on general
elections to a small international body of
experts or other members.17

or effective remedies for substantive social
rights claims. Alternatively, it can be used to
rise to the challenge presented by genuine
rights claims that go to the systemic causes of
poverty and exclusion ... While the Committee
on Economic, Social and Cultural Rights
(CESCR) is directed by Article 8(4) not to
shy away from adjudicating these critical
[substantive social rights] claims, it is at the
same time directed not to lose sight of the fact
that its role is to focus on compliance with
the ICESCR and on the fundamental values
it protects. The CESCR will not, under the
reasonableness review that is endorsed in
Article 8 (4), impose its own policy choices
when other choices may be available and
preferred as a means to ensure compliance
with the ICESCR. It will not confuse its role
with that of the respondent government or
other institutions better placed to design and
craft appropriate policies and programs.18

Pada hakekatnya, pendapat demikian terasa
berlebihan, mengingat terdapat konsep kewajaran
(reasonableness) yang di dalam Protokol disebutkan
dalam Pasal 8 (4):
When examining communications under
the present Protocol, the Committee shall
consider the reasonableness of the steps
taken by the State Party in accordance
with Part II of the Covenant. In doing so,
the Committee shall bear in mind that the
State Party may adopt a range of possible
policy measures for the implementation of
the rights set forth in the Covenant.
Berangkat dari Pasal tersebut, penulis menyimpulkan
bahwa prinsip ‘kewajaran’ harus dapat menerima
batas-batas apresiasi (margins of appreciation)
17. Inge Lorange Backer, Ideals and Implementation
– Ratifying another Complaints Procedure?, Nordisk
Tidsskrift for Menneskerettigheter Vol. 27, NR 1, S. 91-96,
2009, hlm. 93.

Argumentasi

ketiga

adalah

persoalan

18. Bruce Porter, The Reasonableness of Article 8 (4) – Adjudicating Claims from the Margins, Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter Vol. 27, NR 1, S. 39-53, p.40-41.
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kompetensi. Sebelum analisis lebih jauh, penulis
ingin menekankan bahwa memberikan konten
untuk hak-hak ekonomi, sosial dan budaya agar
menjadi justisiabel (dapat ditegakkan) tidak
berarti secara serta-merta dapat menyamakan
penegakannya dengan penyelesaian melalui
pengadilan. Responsivitas dan fleksibilitas yang
lebih besar akan lebih cocok apabila dibandingkan
dengan langkah litigasi untuk mencapai tujuan
dari hak ekonomi, sosial dan budaya, dimana
langkah-langkah ini mencakup langkah pemulihan
administratif dan respon legislatif terhadap laporanlaporan dari komisi-komisi HAM terkait.19
Di luar dari isu yang telah disebutkan
sebelumnya, kompetensi Komite Hak Ekosob
sebagai lembaga semi-adjudikator juga akan
memainkan peran penting dalam perwujudan
tujuan dalam ICESCR. Adapun pertimbangan
praktis yang perlu ditekankan salah satunya ialah,
tidak terdapat alasan untuk percaya bahwa Komite
Hak Ekosob akan pada kenyataannya memiliki
akses yang lebih baik, atau pemahaman, data
ekonomi, demografi, dan statistik yang relevan
dari pemerintah yang bersangkutan. Ditambah
lagi, waktu dan kemampuan untuk membuat lebih
banyak informasi atau pilihan efektif tentang
alokasi sumber daya yang terbatas dalam sebuah
sistem ekonomi yang sedang terganggu. Meskipun
demikian, penulis beranggapan bahwa hal ini tidak
akan menjadi perhatian yang nyata, mengingat
Komite Hak Ekosob memiliki wewenang yang
cukup luas sebagaimana disebutkan dalam Pasal
8, sehingga perhatian sebenarnya justru perlu
diarahkan pada kemampuan semua anggota Komite
untuk bersama-sama terlibat dalam kerja Komite.20
19. Committee on Economic, Social and Cultural Rights,
General Comment No, 9 (1998) UN Doc. E/1999/22, Annex IV, para. 9.
20. Malcolm Langford, supra. 12, hlm. 16.
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Sejalan dengan pendapat Langford tersebut, oleh
sebab itu penulis berpendapat bahwa Komite Hak
Ekosob harus mengikuti pola kerja Komite Hak Asasi
Manusia (ICCPR) dan mengadopsi kode etik internal
sehingga akan membuat negara-negara lebih sulit
untuk menunjuk politisi atau duta besar yang sedang
menjabat.21
KESIMPULAN
Setelah mengamati mekanisme komunikasi yang
disediakan oleh Protokol dan menganalisis apakah
pelembagaan hak-hak ekonomi , sosial dan budaya dapat
menjawab perdebatan panjang tentang justisiabilitas
hak ekosob, tulisan ini mengurai beberapa simpulan.
Pertama, Protokol Opsional ICESCR ini merupakan
hasil kompromis antara sifat hak-hak dengan kebutuhan
untuk memenuhi kewajiban dalam ICESCR. Kedua,
Komite Hak Ekosob akan mendukung kebutuhan
terhadap lembaga ajudikasi dalam rangka memperjelas
cara pandang tradisional terhadap hak-hak ekonomi,
sosial dan budaya. Dan ketiga, diperlukan sebuah
koordinasi yang komprehensif dan kerjasama dengan
institusi hak asasi manusia yang lainnya, baik yang
bersifat treaty based ataupun badan-badan khusus
PBB, tidak hanya dalam masalah teknis tetapi juga
dalam cara menafsirkan hukum, mengingat semua hak
asasi yang diatur dalam kovenan internasional berasal
dari sebuah deklarasi tunggal.

DAFTAR PUSTAKA
Backer, Inge Lorange, 2009, Ideals and Implementation
– Ratifying another Complaints Procedure?, Nordisk
Tidsskrift for Menneskerettigheter Vol. 27, NR 1, S. 9196.
Chief Bernard Ominayak and the Lubicon Lake Band
v. Canada, Communication No. 167/1984, CCPR/
C/38/D/167/1984.
Committee on Economic, Social and Cultural Rights,

21. Ibid.

General Comment No, 9 (1998) UN Doc. E/1999/22,
Annex IV.
ECHR, Velásquez Rodríguez v Honduras Case.
Eide, Asbjorn et all, 2001, Economic, Social and Cultural
Rights, Martinus Nijhoff Publishers.
Grossman, Claudio, et al. “A Festschrift in Honor of
Seymour J. Rubin.” American University International
Law Review 10, no. 4 (1995): 1215-1274
Langford, Malcolm, 2009, Closing the Gap? An
Introduction to the Optional Protocol to the
International Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights, Nordisk Tidsskrift for
Menneskerettigheter Vol.27, NR 1, S. 1-28.
Porter, Bruce, The Reasonableness of Article 8 (4) –
Adjudicating Claims from the Margins, Nordisk
Tidsskrift for Menneskerettigheter Vol. 27, NR 1, S.
39-53, hlm.40-41.
Scheinin, Martin et all, 2009, Evolution or Revolution?
Extrapolating from the Experience of the Human
Rights Committee, Nordisk Tidsskrift for
Menneskerettigheter Vol.27, NR 1, S. 97-113.

Analisis Justisiabilitas Hak Ekosob...... (Harison Citrawan)

151

Biodata Penulis
Firdaus, S.Sos, Lahir di Padang 27 Juli 1966, bekerja di Kementerian Hukum dan HAM sebagai Fungsional
Peneliti Bidang Studi Hukum dan Pengadilan di Pusat Litbang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Badan
Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Memulai Karier sebagai PNS tahun 1988, menyelesaikan
pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara – Lembaga Administrasi Negara – Jakarta, dan
S2 Program Pasca Sarjana Universitas Jayabaya Program Konsentrasi Studi Hukum Pidana, dapat dihubungi di Jl H.R Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940. Telp (021) 2525015 Ext. 518. HP.
081284142580. E-mail: firdaus_ham@yahoo.co.id.
Okky Chahyo Nugroho, S.H., M.Si., Lahir di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 1973, memulai karir sebagai
PNS pada tahun 2002 dan sekarang menjabat sebagai Peneliti Pertama bidang studi Hukum dan Peradilan
yang di perbantukan di Bidang Penelitian pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Sipil dan Politik
Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Alamat Perumahan Kurnia Alam Permai Kav. C-7 Depok.
Yuliyanto, S.H., M.H., Lahir di Sragen 21 Juni 1980, menyelesaikan pendidikan S1 Hukum di Universitas
Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2005 dan S2 Hukum di Universitas Jayabaya Jakarta tahun 2013, memulai karir sebagai PNS tahun 2003, pernah mengikuti pendidikan fungsional peneliti TIngkat Pertama LIPI
tahun 2007 di Jakarta, saat ini bekerja sebagai Peneliti Muda bidang studi Hukum dan Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, beberapa penelitiaan yang pernah dilakukan yaitu Pemetaan Isu Disintegrasi
di Papua dan Solusinya (2009), Pengembangan Model Analisa Dampak HAM (2010), Penanganan Masyarakat Miskin Kota dalam Perspektif Hukum dan HAM (2011), Potensi Konflik Kekerasan antar Kelompok
Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan (2011).
Insan Firdaus, S.H., Lahir di Jakarta, 8 Nopember 1981, menyelesaikan S1 dari Fakultas Hukum Universitas
Islam Syekh Yusuf Tangerang dengan mengambil program studi Ilmu Hukum. Saat ini bekerja sebagai Peneliti Pertama Bidang Studi Hukum dan Pengadilan Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Kelompok Khusus, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM RI.
Penulis dapat dihubungi melalui email: firdaus_insan@yahoo.co.id.
Donny Michael, S.H., M.H. lahir di Jakarta pada tanggal 11 Mei 1978, memulai karier sebagai pegawai
negeri sipil di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Tahun 2005. Pada saat ini sebagai Peneliti
Muda Bidang Studi Hukum dan Pengadilan di Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Sipil dan Politik
Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia. Riwayat pendidikan Sarjana Hukum di Universitas
Pancasila dan telah menyelesaikan Magister Hukum di Universitas Pancasila.

Harison Citrawan, S.H., LLM. Lahir di Balikpapan 10 November 1986, menyelesaikan pendidikan S1 Bidang Hukum Internasional di Universitas Gajah Mada tahun 2008, melanjutkan studi S2 bidang Hukum HAM
Internasional di Rijksuniversiteit Groningen tahun 2010, saat ini bekerja sebagai Fungsional Peneliti Pertama
di Pusat Penelitian dan Pengembangan Transformasi Konflik Badan Litbang HAM, dapat dihubungi melalui
h.citrawan@hotmail.com

KETENTUAN BAGI PENULIS
1. Jurnal HAM menerima artikel ilmiah mengenai hasil penelitian, tujuan hasil-hasil penelitian, metodologi dan
pendekatan pendekatan baru dalam penelitian yang berkaitan dengan upaya Perlindungan, Pemajuan,
Penghormatan, Penegakan dan Pemenuhan HAM di Indonesia.
2. Naskah adalah karya tulis asli yang belum pernah dimuat di media lain.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia yang baku, lugas, sederhana, mudah dipahami dan tidak mengandung
makna ganda.
4. Abstrak harus singkat dan jelas ditulis dalam bahasa Indonesia maksimal 250 kata dan dalam bahasa Inggris terdiri
150-200 kata, ditulis dalam 1 paragraf dengan 1 spasi, ukuran 12 dan disertai 3 sampai 5 kata petunjuk (key words).
5. Artikel harus diketik dengan jarak 1,5 spasi di atas kertas A4 dengan font Times New Roman ukuran 12, garis tepi
3,5 cm dengan panjang naskah antara 10-15 halaman.
6. Judul artikel harus singkat, jelas dan informatif, maksimum terdiri dari 18 kata.
7. Nama penulis ditulis lengkap disertai tempat kerja, alamat, dan email penulis.
8. Sistematika penulisan artikel tinjauan hasil penelitian meliputi : Judul, Nama Penulis, Abstrak disertai Kata Kunci,
Pendahuluan (tanpa Subjudul, memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Metodologi Penelitian), Hasil
dan Pembahasan, Kesimpulan, Saran (opsional), daftar pustaka, Lampiran (opsional).
9. Sistematika penulisan artikel tulisan lepas meliputi : Judul, Nama Penulis, Abstrak disertai Kata Kunci, Pendahuluan,
Pembahasan, Kesimpulan, Saran (opsional), daftar pustaka, Lampiran (opsional).
10. Penyajian Tabel meliputi :
• Judul tabel ditampilkan di bagian atas tabel, rata kiri, ditulis menggunakan font Times New Roman ukuran 12.
•
Tulisan ‘Tabel’ dan ‘nomor’ ditulis tebal (bold), sedangkan judul tabel ditulis normal.
•
Gunakan angka Arab (1,2,3, dst.) untuk penomoran judul tabel.
•
Tabel ditampilkan rata kiri halaman.
•
Jenis dan ukuran huruf untuk isi tabel dapat menggunakan Times New Roman atau Arial Narrow ukuran 8-11
dengan jarak spasi 1,0.
•
Pencantuman sumber atau keterangan diletakan dibawah tabel, rata kiri, menggunakan huruf Times New
Roman ukuran 10.
11. Penyajian Gambar, Grafik, Foto atau Diagram
• Gambar, grafik, foto atau diagram ditampilkan di tengah halaman
• Keterangan gambar, grafik, foto atau diagram ditulis dibawah ilustrasi, menggunakan huruf Times New roman
ukuran 12 ditempatkan di tengah.
• Gunakan angka Arab (1,2,3, dst) untuk penomoran gambar, grafik foto atau diagram.
• Keterangan sumber diletakan dibawah ilustrasi, rata kiri dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 10.
12. Penulisan Kutipan menggunakan model catatan kaki ( foot note ) dengan jenis huruf Cambria ukuran 10. Penulisan
model catatan kaki dengan tata cara penulisan sebagai berikut :

•
•
•
•
•

•

•

Buku (1 orang penulis) : Wendy Doniger, Splitting the Difference (Chicago: University of Chicago Press, 1999),
hlm.65.
Buku (2 orang penulis) : Guy Cowlishaw and Robin Dunbar, Primate Conservation Biology ( Chicago: University
of Chicago Press, 2000), hlm. 104-7.
Buku (4 orang atau lebih penulis) : Edward O. Laumann et al., The Social Organization of Sexuality: Sexual
Practices in the United States (Chicago: University of Chicago Press, 1994), hlm.262.
Artikel dalam jurnal : John Maynard Smith, “The Origin of Altruism,” Nature 393 (1998) : 639.
Artikel dalam jurnal on-line: Mark A. Hlatky et al., “Quality-of-life and Depressive Symptoms in Postmenopausal
Woman after Receiving Hormone Therapy: Result from the Heart and Estrogen/Progestin Replacemant Study
(HERS) Trial, “ Journal of the American Medical Association 287, no. 5 (2002), http://jama-ama-ssn.org/issues/
v287n5/rfull/joc10108.html#aainfo (diakses 7 Januari 2004).
Tulisan dalam seminar : Brian Doyle, “Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59” (makalah
disampaikan pada the Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, Berlin, Germany, 19-22
Juni 2002).
Website / internet : Evanston Public Library Board of Trustees, “ Evanston Public Library Strategic Plan, 20002010: A Decade of Outreach,” Evanston ublic Library, http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html (diakses
1 Juni 2005).

13. Penulisan Daftar Pustaka
• Bahan referensi yang dijadikan bahan rujukan hendaknya menggunakan edisi paling mutakhir;
• Penulisan daftar pustaka diklasifikasikan berdasarkan jenis acuan yang digunakan, misal Buku; Makalah /
Artikel / Prosiding / Hasil Penelitian; Internet dan Peraturan;
• Penulisan daftar pustaka disusun berdasarkan alphabet;
• Penggunaan referensi dari internet hendaknya menggunakan situs resmi yang dapat dipertanggungjawabkan
validitasnya.
• Penulisan model Daftar Pustaka dengan tata cara penulisan sebagai berikut :
-- Buku (1 orang penulis) : Doniger, Wendy, Splitting the Difference (Chicago : University of Chicago Press,
1999).
-- Buku (2 orang penulis) : Cowlishaw, Guy and Robin Dunbar, Primate Conservation Biology (Chicago :
University of Chicago Press, 2000).
-- Buku (4 orang atau lebih penulis) : Laumann, Edward O. et al., The Social Organization of Sexuality: Sexual
Practices in the United States (Chicago : University of Chicago Press, 1994).
-- Artikel dalam jurnal : Smith, John Maynard, “The Origin of Altruism,” Nature 393 (1998).
-- Artikel dalam jurnal on-line : Hlatky, Mark A. et al., “Quality-of-life and Depressive Symptoms in Postmenopausal
Woman after Receiving Hormone Therapy : Result from Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study
(HERS) Trial, “ Journal of the American Medical Association 287, no.5 (2002), http://jama.ama-ssn.org/issues/
v287n5/rfull/joc10108.html#aainfo (diakses 7 Januari 2004).
-- Tulisan dalam Seminar : Brian Doyle, “Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59” (Makalah
disampaikan pada the annual international meeting for the Sociaty of Biblical Literature, Berlin, Germany,
19-22 Juni 2002).
-- Website / internet : Evanston Public Library Board of Trustees, “Evanston Public Library Strategic Plan,
2000-2010: A Decade of Outreach, “ Evanston Public Library, http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html
(diakses 1 juni 2005).
14. Artikel dikirim kepada Redaksi Jurnal HAM dengan alamat: Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Kementerian
Hukum dan HAM, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan-Jakarta Selatan dan melalui email : jurnalham@
balitbangham.go.id atau balitbangham@ymail.com
15. Tiap Artikel ditelaah oleh paling sedikit 2 orang anggota Dewan Redaksi dan Mitra Bestari. Isi, materi dan substansi
tulisan merupakan tanggung jawab penulis. Redaksi berhak merubah teknis penulisan (redaksional). tanpa
mengubah arti.
16.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
Jl. H.R. Rasuna Said Kavling 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. 021 - 2525015 Fax. 021 - 2526438
email : jurnalham@balitbangham.go.id
website : www.balitbangham.go.id

