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LEMBAR ABSTRAK
JURNAL HAM VOLUME 6, 2015
Kata Kunci Bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh di fotokopi tanpa ijin dan biaya.

Penny Naluria Utami (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)
PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG TERHADAP PEMULANGAN DAN REINTEGRASI SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN
BARAT
Jurnal HAM Vol. 6 No. 1, Juli 2015, hal. 1-10
Abstrak
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya perempuan dan anak merupakan tindakan yang
bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Korban dalam hal ini diperlakukan seperti barang dagangan yang dibeli, dijual, dipindahkan dan dijual
kembali serta dirampas hak asasinya bahkan beresiko pada kematian. Bertujuan untuk mengetahui kebijakan
pemerintah daerah dalam layanan pemulangan yang aman sesuai dengan kebutuhan korban tindak pidana
perdagangan perempuan dan anak serta mekanisme monitoring bagi korban yang sudah dipulangkan supaya
tidak menjadi korban kembali. Data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data sekunder dan pendekatan
yang digunakan adalah penelitian kualitatif serta observasi partisipasi yang nantinya akan lebih banyak
berbicara adalah informan, peneliti hanya mendengarkan saja. Dinas Sosial adalah instansi yang bertanggung
jawab menangani proses pemulangan dan reintegrasi sosial. Biaya pemulangan keluar daerah dibebankan
kepada Kementerian Sosial, sedangkan pemulangan dalam provinsi menggunakan dana APBD Dinas Sosial
Provinsi, selain itu IOM juga membantu dalam proses pemulangan bila ada permintaan. Terkadang Kepolisian
Daerah Kalimantan Barat melakukan pemulangan apabila korban berdomisili di wilayah Provinsi Kalimantan
Barat. Reintegrasi sosial belum berjalan sama sekali sehingga monitoring terhadap korban yang mendapatkan
pelayanan apa sudah mandiri dan diberdayakan. Proses yang dilakukan hanya sampai batas pemulangan dan
reahabilitasi sosial. Untuk melakukan reintegrasi sosial diserahkan kepada pemerintah daerah dimana korban
berasal, yang seharusnya dilakukan bersama antara Pemerintah Kalimantan Barat dan pemerintah daerah asal
korban untuk mengetahui perkembangan korban agar kehidupannya kembali baik.
Kata kunci: Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pemulangan dan Reintegrasi
Sosial.
Hakki Fajriando (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)
PARTISIPASI MASYARAKAT NELAYAN DI SUMATERA UTARA DALAM PEMBUATAN
KEBIJAKAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ATAS PEMBANGUNAN
Jurnal HAM Vol. 6 No. 1, Juli 2015, hal. 11-25
Abstrak
Selama beberapa tahun terakhir, masyarakat nelayan telah menjadi sasaran dari berbagai pro-poor policies dari
pemerintah. Meski demikian, realitas menunjukkan hal tersebut belum mampu meningkatkan derajat hidup
nelayan di Indonesia serta mengurangi angka kemiskinan nelayan. Salah satu persoalan yang mengemuka
adalah ketidaksesuaian program-program tersebut dengan kebutuhan masyarakat nelayan yang antara lain
disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat nelayan dalam pembuatan kebijakan. Padahal, konsep
hak atas pembangunan menggariskan bahwa penyusunan dan pelaksanaan program-program pembangunan
iv

haruslah mengutamakan partisipasi masyarakat dan peran aktif masyarakat, tidak saja pada tahap perencanaan
namun juga pada tahap pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Artikel ini berupaya untuk menganalisis
keterlibatan masyarakat nelayan di Sumatera Utara dalam proses perencanaan dan penganggaran programprogram yang ditujukan kepada mereka. Sebagai penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui
Focus Group Discussion (FGD) serta wawancara mendalam yang didukung oleh studi pustaka. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat nelayan di Sumatera Utara dalam pembuatan kebijakan masih
relatif minimal. Begitu juga penyusunan rencana dan penganggaran beberapa program perikanan tangkap yang
ditujukan pada nelayan masih belum melibatkan partisipasi nelayan miskin secara langsun. Rekomendasi yang
diberikan agar keterlibatan kelompok nelayan miskin dapat dilembagakan, maka diperlukan suatu mekanisme
yang dapat secara formal menampung aspirasi nelayan sekaligus memampukan nelayan untuk menyalurkan
aspirasinya secara langsung.
Kata Kunci: Nelayan, Kebijakan, Hak atas Pembangunan.
Tony Yuri Rahmanto (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)
PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG YANG BERDAMPAK PADA
PERILAKU MASYARAKAT DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK BERPOLITIK WARGA
NEGARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA
Jurnal HAM Vol. 6 No. 1, Juli 2015, hal. 27-38
Abstrak
Pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) merupakan sebuah gambaran dari bentuk proses demokrasi
yang diwujudkan oleh keseriusan pemerintah yang dilaksanakan disemua tingkat pemerintahan. Pelaksanaan
Pilkada bertujuan untuk melakukan penyelenggaraan sistem demokrasi ditingkat lokal yang merupakan
perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, selain itu juga merupakan momentum bagi masyarakat dalam
menyuarakan hak berpolitik sebagai warga negara. Pada praktiknya, pilkada secara langsung yang dilakukan
di beberapa daerah belum terlepas dari adanya pelanggaran-pelanggaran hingga menimbulkan konflik
antar sesama. Persoalannya adalah bagaimana praktik pemilihan kepala daerah secara langsung di Provinsi
Sumatera Utara; Bagaimanakah perilaku masyarakat Sumatera Utara terhadap proses pilkada secara langsung
yang telah dilaksanakan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif.
Kemudian dilakukan analisis secara kualitatif terhadap substansi, konteks, dan relasi antara pelaku kampanye
dari aspek HAM. Berdasarkan data lapangan, praktik pilkada secara langsung masih menggunakan praktik
transaksional, diskriminasi terhadap golongan khusus, minimnya fasilitas alat bantu bagi golongan disable,
kecurangan pilkada, penyelenggara yang masih berpihak pada salah satu calon, pilkada yang berbiaya mahal,
rawan konflik horizontal akibat perilaku masyarakat, dan fungsi pendidikan politik yang belum optimal.
Kata kunci: pemilihan kepala daerah secara langsung, perilaku masyarakat, Hak Asasi Manusia
Junaidi Abdillah (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)
PELAKSANAAN PEMILU YANG AKSESIBEL DAN NON-DISKRIMINASI SEBAGAI UPAYA
PEMENUHAN HAK-HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS
Jurnal HAM Vol. 6 No. 1, Juli 2015, hal. 39-49
Abstrak
Setiap warga negara berhak terlibat dalam mengambil kebijakan politik dan negara wajib melindungi hakv

hak tersebut. Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara yang rentan terhadap diskriminasi
memerlukan perlindungan lebih dan perlakuan khusus untuk dapat berpartisipasi secara penuh dalam
pelaksanaan pemilihan umum atas dasar kesamaan hak dan kesempatan dengan warga negara lainnya.
Penelitian ini akan menganalisa bagaimana upaya pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas Indonesia
melalui pelaksanaan pemilu yang tidak hanya dilaksanakan secara langsung, umum, bebes, rahasia, jujur dan
adil, melainkan harus aksesibel dan non-diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data primer dan
sekunder, serta melakukan inventarisasi peraturan perundang-perundangan dengan metode yuridis normatif
dan empiris. Berdasarkan data lapangan mengenai pelaksanaan pemilu di Indonesia pada tahun 2004 sampai
dengan pemilu tahun 2014 bentuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak politik penyandang
disabilitas melalui pemilu aksesibel dan non-diskrimanasi secara bertahap telah mengalami peningkatan
yang cukup signifikan meskipun masih terdapat hambatan yang membatasi dan menghilangkan hak politik
penyandang disabilitas.
Kata Kunci: Disabilitas, Pemilu, Aksesibel dan Non-Diskriminasi
Insan Firdaus (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)
KEADILAN BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Jurnal HAM Vol. 6 No. 1, Juli 2015, hal. 51-63
Abstrak
Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada tanggal
30 Juli 2014, menjadi awal dimulainya perubahan prosedur dan paradigma aparat penegak hukum dalam
penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Perubahan ini mengedepankan penyelesaian
perkara tindak pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain untuk
bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan korban dan bukan semata-mata
pembalasan. Berdasarkan hal tersebut melalui tulisan ini penulis ingin mengetahui bagaimana kedudukan
sistem peradilan pidana anak (SPPA) dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan bagaimana bentuk keadilan
bagi anak berhadapan dengan hukum menurut undang-undang SPPA, serta peran aparat penegak hukum dalam
mengimplementasikan undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif
dengan melakukan analisis bahan pustaka yang digunakan sebagai bahan utama, yang mencakup bahan hukum
primer, sekunder, dan tertier yang terkait dengan proses peradilan anak berhadapan dengan hukum. Dapat
disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari sistem peradilan umum yang menjadi
pedoman dalam mekanisme pelaksanaan peradilan bagi ABH. Keadilan bagi ABH menurut Undang-Undang
SPPA tidak hanya tidak semata-mata ditujukan bagi pelaku, tetapi juga untuk korban dengan memperhatikan
kepentingan bagi anak. Oleh karena itu peran aparat penegak hukum harus mengutamakan upaya penyelesaian
perkara pidana anak melalui diversi untuk mencapai keadilan restoratif.
Kata kunci: Keadilan, Anak Berhadapan dengan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Anak

Loura Hardjaloka (Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
HAK PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI BURUH MIGRAN INFORMAL: SEBUAH PERBANDINGAN
DI BEBERAPA NEGARA
vi

Jurnal HAM Vol. 6 No. 1, Juli 2015, hal. 64-75
Abstrak
Dalam rangka melindungi Buruh Migran Informal (“BMI”), baik negara pengirim dan penerima harus
memberikan perlindungan sosial seperti pelatihan, pendampingan, jaminan sosial dan lainnya sebagai bagian
dari hak asasi BMI. Kewajiban untuk memberikan perlindungan sosial pada BMI diatur dalam instrumen
dan standar di tingkat internasional seperti dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi
Manusia dan Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952; dan di tingkat ASEAN. Berdasarkan penelitian yuridis
normatif terhadap sistem perlindungan sosial atas BMI di Indonesia dan beberapa negara ASEAN lainnya,
diketahui bahwa perlindungan sosial yang diberikan belum maksimal dengan belum memberikan jaminan
sosial pada BMI yang sebenarnya berguna untuk memberikan ganti rugi dan melindungi kesejahteraan finansial.
Alternatifnya saat ini, pemerintah negara-negara ASEAN mewajibkan pemberi kerja untuk mengasuransikan
BMI yang dipekerjakannya dan BMI dapat turun ikut secara sukarela dalam skema asuransi yang tersedia di
negara tersebut. Meskipun demikian, dalam rangka pemenuhan hak asasi BMI dalam memperoleh jaminan
sosial maka diharapkan bagi pemerintah Indonesia yang saat ini sedang merevisi Undang-Undang No. 39
Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia untuk dapat memasukkan skema
jaminan sosial bagi BMI dan melakukan integrasi pelaksanaan jaminan sosial dengan Negara-negara ASEAN
dan Negara tujuan lainnya sehingga BMI dapat memperoleh manfaat jaminan sosial dimanapun mereka berada.
Kata Kunci: perlindungan sosial, jaminan sosial, hak asasi, buruh migran informal
Penny Naluria Utami (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)
FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF WOMEN AND CHILDREN VICTIMS OF TRAFFICKING
AGAINST THE CRIME OF REPATRIATION AND SOCIAL REINTEGRATION IN WEST KALIMANTAN
PROVINCE
Jurnal HAM Vol. 6 No. 1, July 2015, page 1-10
Abstract
Crime of Trafficking in Persons (TPPO), especially women and children is an act that is contrary to human
dignity and a violation of human rights. The victim in this case was treated as merchandise that is bought, sold,
transported and resold and deprived of their fundamental rights at risk even in death. Aims to determine the
policies of local governments in the safe return of service in accordance with the needs of victims of crime of
trafficking in women and children and the monitoring mechanism for victims who have been repatriated back
so as not to become a victim. Necessary data consist of primary data and secondary data and the approach used
is qualitative research and observation of participation that will be more talk is an informant, the researcher
merely listened. Social Service is the agency responsible for handling the process of repatriation and social
reintegration. Exit repatriation costs borne by the Ministry of Social region, while repatriation in the province
use budget funds Provincial Social Service, in addition to the IOM also assists in the process of repatriation
if there is demand. West Kalimantan Regional Police sometimes do return if the victim is domiciled in the
province of West Kalimantan. Social reintegration has not run at all so monitoring of the victims who received
services what is already independent and empowered. Processes are carried out only to the extent repatriation
and social reahabilitasi. To do social reintegration handed over to the local government where the victims
originate, which should be done jointly by the government and the government of West Kalimantan region of
origin of victims to know the progress of the victim to have his life back either.
Keywords: Women and Children Victims of Crime of Trafficking in Persons, Repatriation and Social
Reintegration.
vii

Hakki Fajriando (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)
PARTICIPATION OF NORTH SUMATERA’S FISHERMENS IN POLICY MAKING FROM THE
PERSPECTIVE OF RIGHTS TO DEVELOPMENT
Jurnal HAM Vol. 6 No. 1, July 2015, page 11-25
Abstract
Over the past few years, fisherman communities become the focus of various government pro-poor policies.
However, reality shows those programmes have failed to increase the degree of life of fishermen in Indonesia
and reduce poverty among fisherman. One of the issues was the lack of compatibility of those programs with
fisherman’s needs, due to the lack of their participation in policy-making process. The right to development
outlined that the preparation and implementation of development programs should prioritize public participation
and the active role of the community, from the planning, all the way to the implementation, monitoring and
evaluation of those programs. This article seeks to analyze the involvement of fishing communities in North
Sumatra in the planning and budgeting process of those government programs. As a qualitative research, data
collection is done through Focus Group Discussion and in-depth interviews that were supported by literatery
study. The results showed that the participation of fishing communities in North Sumatra in policy-making is
relatively minimal. Likewise, planning and budgeting some fisheries program aimed at fishermen does not
directly accomodate their participation. Recommendations given are that the involvement of groups of poor
fishermen can be instituted, as a formal mechanism for fisherman to channel their aspirations directly to
enable it to be accommodated by the government.
Keywords: Fisherman, Policy, Right to Development.
Tony Yuri Rahmanto (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM)
REGIONAL HEAD ELECTION PROCESS THE IMPACT OF DIRECT PUBLIC BEHAVIOR IN THE
CONTEXT OF POLITICS CITIZEN’S RIGHTS IN NORTH SUMATRA
Jurnal HAM Vol. 6 No. 1, July 2015, page 27-38
Abstract
Direct local elections is an illustration form of the democratic process that is realized by the government’s
seriousness implemented at all levels of government. Implementation of the local elections have a purpose
to carry out the implementation of a democratic system at the local level which is an extension of the central
government, furthermore also a moment for the community to voicing their political rights as citizens. In
practice, direct election conducted in some areas not yet in spite of the existence of violations to cause
conflict between the members. The problem is how to practice the local elections directly in the province of
North Sumatra; How is the behavior of the people of North Sumatra to direct the election process have been
implemented. Methods This study used a qualitative approach which is descriptive study. Then conducted
a qualitative analysis of the substance, the context, and the relationship between the perpetrators of the
campaign with an audience from the aspect of human rights. Based on field data, direct election practices
still use transactional practice, discrimination against particular groups, the lack of availability of facilities
for the group of disabled tools, election fraud, organizers are still in favor of one candidate, the high cost
elections, prone to horizontal conflict as a result of people’s behavior, and the function of political education
are not optimal.
Keywords : direct local elections, behaviour, human rights
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Abstract
Every citizen shall be involved in making policy and the state must protect these rights. Persons with
disabilities as part of the citizens who are vulnerable to discrimination requires more protection and special
treatment to be able to participate fully in the implementation of the general election on the basis of equal
rights and opportunities with other citizens. This study will analyze how efforts to fulfill the rights of persons
with disabilities Indonesian politics through elections that are not only implemented in direct , public , free,
confidential , honest and fair, but must be accessible and non-discrimination for persons with disabilities. The
method used in this research is using a qualitative approach, the technique of primary and secondary data
collection, as well as conducting an inventory of the legislation with normative and empirical methods. Based
on field data about the elections in Indonesia in 2004 until the 2014 elections a form of respect, protection and
fulfillment of the political rights of persons with disabilities through elections accessible and non-diskrimanasi
gradually have increased significantly although there are still barriers that limit and eliminating the political
rights of persons with disabilities.
Keywords : Disabilities, Election, Accessible and Non-Discrimination
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Jurnal HAM Vol. 6 No. 1, July 2015, page 51-63
Abstract
The enactment of Law Number 11 of 2012 on juvenile criminal justice system on July 30, 2014, became
beginning of a paradigm change in procedure and law enforcement officers in the handling of Children in
Conflict with the Law. These changes put forward the completion of criminal cases involving child offenders,
victims, family perpetrator / victim, and others to work together to find a fair settlement with emphasis on
restoring victims and not merely retaliation. This study uses normative juridical approach by analyzing library
materials that are used as the main ingredient, which include the primary legal materials, secondary, and
tertiary associated with the process of dealing with juvenile justice law. Based on that through this paper the
authors wanted to know how the position of juvenile criminal justice system in Indonesia and how the forms of
justice for children in conflict with the law under the laws of the juvenile criminal justice system, and the role
of law enforcement agencies in implementing the law. It can be concluded that the juvenile criminal justice
system is part of the general judicial system that guide the implementation of the mechanism of justice for
Children in Conflict with the Law. Justice for Children in Conflict with the Law Statutory juvenile criminal
justice system not only not solely intended for the offender, but also to the victim with regard to the interests
of the child. Therefore, the role of law enforcement officers directed the completion of criminal cases focus on
supporting children through diversion to achieve restorative justice.
Keywords: Justice, Children in Conflict with the Law and Juvenile Criminal Justice System
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THE SOCIAL PROTECTION RIGHTS OF MIGRANT WORKERS INFORMAL: A COMPARISON IN
SEVERAL COUNTRIES
Jurnal HAM Vol. 6 No. 1, July 2015, page 64-75
Abstract
In order to protect informal migrant workers (“BMI”), both sending and receiving countries should provide
social protection such as training, mentoring, social security and others as part of the BMI’s rights. The
obligation to provide social protection for BMI is stipulated in instruments and standards in the international
level such as the United Nations Declaration on Human Rights and ILO Convention No. 102 of 1952; and
in the ASEAN level. Based on a normative juridical research on the social protection system for BMI in
Indonesia and other ASEAN countries, it is found that social protection does not provide maximized yet by not
providing social security to the BMI, which is useful to provide compensation and to protect their financial
well being. Recent alternative, the government of ASEAN countries requires employers to insure that the
employment BMI and BMI can participate voluntarily in the insurance schemes, which are available in the
country. Nonetheless, in order to meet human rights of BMI in obtaining social security thus the Indonesian
government which is currently revising Law No. 39 Year 2004 concerning the Placement and Protection of
Indonesian Workers expected to provide social security scheme for BMI and the implementation of social
security can be integrate with the ASEAN countries and other destination countries so BMI can obtain social
security benefits wherever they are.
Keywords: social protection, social security, human rights, informal migrant workers
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PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG TERHADAP PEMULANGAN DAN REINTEGRASI SOSIAL
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF WOMEN AND CHILDREN VICTIMS OF TRAFFICKING AGAINST
THE CRIME OF REPATRIATION AND SOCIAL REINTEGRATION
IN WEST KALIMANTAN PROVINCE
Penny Naluria Utami
Peneliti Pertama Badan Penelitian dan Pengembangan HAM
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Kelompok Khusus Kementerian Hukum dan HAM
Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 4-5 Kuningan – Jakarta Selatan 12940
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Abstract
Crime of Trafficking in Persons (TPPO), especially women and children is an act that is contrary to human
dignity and a violation of human rights. The victim in this case was treated as merchandise that is bought, sold,
transported and resold and deprived of their fundamental rights at risk even in death. Aims to determine the
policies of local governments in the safe return of service in accordance with the needs of victims of crime of
trafficking in women and children and the monitoring mechanism for victims who have been repatriated back
so as not to become a victim. Necessary data consist of primary data and secondary data and the approach used
is qualitative research and observation of participation that will be more talk is an informant, the researcher
merely listened. Social Service is the agency responsible for handling the process of repatriation and social
reintegration. Exit repatriation costs borne by the Ministry of Social region, while repatriation in the province
use budget funds Provincial Social Service, in addition to the IOM also assists in the process of repatriation
if there is demand. West Kalimantan Regional Police sometimes do return if the victim is domiciled in the
province of West Kalimantan. Social reintegration has not run at all so monitoring of the victims who received
services what is already independent and empowered. Processes are carried out only to the extent repatriation
and social reahabilitasi. To do social reintegration handed over to the local government where the victims
originate, which should be done jointly by the government and the government of West Kalimantan region of
origin of victims to know the progress of the victim to have his life back either.
Keywords: Women and Children Victims of Crime of Trafficking in Persons, Repatriation and Social
Reintegration.
Abstrak
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya perempuan dan anak merupakan tindakan yang
bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Korban dalam hal ini diperlakukan seperti barang dagangan yang dibeli, dijual, dipindahkan dan dijual
kembali serta dirampas hak asasinya bahkan beresiko pada kematian. Bertujuan untuk mengetahui kebijakan
pemerintah daerah dalam layanan pemulangan yang aman sesuai dengan kebutuhan korban tindak pidana
perdagangan perempuan dan anak serta mekanisme monitoring bagi korban yang sudah dipulangkan supaya
tidak menjadi korban kembali. Data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data sekunder dan pendekatan
yang digunakan adalah penelitian kualitatif serta observasi partisipasi yang nantinya akan lebih banyak
berbicara adalah informan, peneliti hanya mendengarkan saja. Dinas Sosial adalah instansi yang bertanggung
jawab menangani proses pemulangan dan reintegrasi sosial. Biaya pemulangan keluar daerah dibebankan
kepada Kementerian Sosial, sedangkan pemulangan dalam provinsi menggunakan dana APBD Dinas Sosial
Provinsi, selain itu IOM juga membantu dalam proses pemulangan bila ada permintaan. Terkadang Kepolisian
Daerah Kalimantan Barat melakukan pemulangan apabila korban berdomisili di wilayah Provinsi Kalimantan
Barat. Reintegrasi sosial belum berjalan sama sekali sehingga monitoring terhadap korban yang mendapatkan
pelayanan apa sudah mandiri dan diberdayakan. Proses yang dilakukan hanya sampai batas pemulangan dan
reahabilitasi sosial. Untuk melakukan reintegrasi sosial diserahkan kepada pemerintah daerah dimana korban

berasal, yang seharusnya dilakukan bersama antara
Pemerintah Kalimantan Barat dan pemerintah
daerah asal korban untuk mengetahui perkembangan
korban agar kehidupannya kembali baik.
Kata kunci: Perempuan dan Anak Korban Tindak
Pidana Perdagangan Orang, Pemulangan dan
Reintegrasi Sosial.

PENDAHULUAN
Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengamanatkan bahwa setiap orang berhak
untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang
merendahkan derajat martabat manusia. Oleh
karena itu negara, pemerintah harus melindungi
warganegaranya
dari
praktek
penyiksaan,
perlakuan yang merendahkan derajat martabat
manusia termasuk didalamnya praktek perdagangan
orang. Perdagangan orang (trafficking in person)
merupakan tindakan yang bertentangan dengan
harkat dan martabat manusia, serta melanggar hak
asasi manusia (HAM), sehingga harus diberantas.
Indonesia merupakan daerah sumber, transit, dan
tujuan perdagangan orang.
Pemerintah Republik Indonesia telah
berkomitmen untuk menghapuskan tindak pidana
perdagangan orang, dengan memberlakukan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang yang bukan hanya memberikan sanksi
kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang
namun juga memuat perlindungan saksi dan/atau
korban tindak pidana perdagangan orang. Secara
khusus dalam Undang-Undang tersebut diatur
mengenai pemenuhan hak korban dalam kerangka
perlindungan saksi dan/atau korban, terutama yang
termuat dalam Pasal 51 Undang-Undang tersebut
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menyebutkan bahwa korban perdagangan orang berhak
memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial,
pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah
apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik
fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan
orang.
Sekitar 60% anak di bawah usia lima tahun tidak
memiliki akta kelahiran resmi, menempatkan pada
risiko tinggi untuk perdagangan manusia. Anak-anak
Indonesia direkrut melalui media jaringan internet
sosial kedalam perdagangan seks. Perempuan dan anak
dieksploitasi dalam perbudakan domestik, eksploitasi
seksual komersial. Tahun 2008 UNICEF juga melansir
adanya 100.000 perempuan dan anak Indonesia
yang diperdagangkan, mayoritas sebagai pekerja
seks, dimana 30 persen yang menjadi pekerja seks di
Indonesia adalah anak-anak pada usia sekitar 10 – 18
tahun.
Pengertian Perdagangan Orang merujuk pada
Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi
Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan,
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau
penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran
atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut,
baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar
negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan
orang tereksploitasi. Sedangkan Tindak Pidana
Perdagangan Orang, yang selanjutnya disingkat TPPO,
adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang
memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan
orang yang ditentukan dalam undang-undang.
Tindak Pidana Perdagangan Orang itu sendiri
telah meluas kedalam bentuk jaringan kejahatan yang

terorganisir maupun tidak terorganisir, antar negara
maupun dalam suatu negara, sehingga menjadi
ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara
serta norma-norma kehidupan yang dilandasi
penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Tabel 1
Data Korban TPPO yang ditangani oleh IOM
Indonesia 2005–2012
Komposisi Korban
Jenis Kelamin Anak-anak Dewasa
Perempuan
837
3323
Laki-laki
162
551
Total
999
3874
Keseluruhan

Total

%

4160
713

85.37%
14.63%

4873

100.00%

Keterangan: IOM adalah Internasional Organization
for Migration, sebuah lembaga antar pemerintah
yang bekerja untuk penanggulangan trafiking atau
TPPO di berbagai Negara termasuk Indonesia.
Dari komposisi data korban di atas dapat
dilihat bahwa paling banyak yang menjadi korban
TPPO adalah perempuan dan anak. Hal ini tentu
menjadi fakta yang amat memprihatinkan, karena
perempuan dan anak terbukti merupakan kelompok
rentan, yang mengalami penderitaan kompleks
akibat TPPO, baik fisik, psikis dan sosial.
Tabel 2
Jumlah Korban Perdagangan berdasarkan Provinsi
Asal
Provinsi Asal
Jawa Barat
Kalimantan Barat
Jawa Timur
Jawa Tengah
Sumatera Utara
Nusa Tenggara Barat
Lampung
Nusa Tenggara Timur
Banten
Sumatera Selatan
DKI Jakarta

Perempuan
Jumlah
Anak
Dewasa
181
1012
1218
201
372
729
96
431
553
53
455
589
56
199
273
46
164
285
43
167
212
51
138
247
24
86
133
16
59
77
11
55
71

Sulawesi Selatan
Aceh
Sulawesi Tengah
D.I.Yogyakarta
Jambi
Sulawesi Tenggara
Kepulauan Riau
Sulawesi Barat
Riau
Sumatera Barat
Sulawesi Utara
Kalimantan Selatan
Bengkulu
Maluku
Kalimantan Timur
Papua
Gorontalo
Bali
Kalimantan Tengah
Papua Barat
Kepulauan Bangka-Belitung

14
3
3
0
4
7
4
2
2
3
7
1
1
2
0
3
1
0
1
0
1

18
23
23
14
11
9
10
4
8
5
7
7
5
6
3
0
1
2
0
1
0

67
30
27
22
18
19
14
11
11
8
15
9
6
8
4
4
2
2
1
2
1

Keterangan: Data dari IOM Indonesia 2005–2012.

Berdasarkan data dari IOM Indonesia 2005–
2012 tergambarkan bahwa para korban paling banyak
berasal dari Jawa Barat sebanyak 1.218 orang disusul
Kalimantan Barat sebanyak 729 orang dengan
komposisi di setiap wilayah hampir sama paling besar
perempuan dan anak dengan persentasenya 95% lebih.
Data tersebut masih merupakan korban-korban yang
ditangani oleh IOM saja, belum lembaga-lembaga
pelayanan lainnya, baik yang diselenggarakan oleh
pemerintah maupun oleh organisasi kemasyarakatan.
Tingginya komitmen Pemerintah Indonesia
dalam memerangi perdagangan perempuan dan anak
telah ditunjukkan dengan ditetapkannya Keputusan
Presiden Nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi
Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan
Anak (RAN P3A). Setelah pelaksanaan RAN P3A sejak
tahun 2002, telah banyak hasil yang dicapai antara lain
telah ditetapkannya UU Nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, UU Nomor 23 tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU
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Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).
Dalam Peraturan Presiden Nomor 69 tahun
2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
telah ditetapkan Menteri Koordinator Kesejahteraan
Rakyat sebagai Ketua Gugus Tugas Tingkat Pusat
dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak sebagai Ketua Harian.
Gugus Tugas Tingkat Pusat beranggotakan 14
orang Menteri, Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia (POLRI), Kepala Kejaksaan Agung,
Kepala Badan Nasional Penempatan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia (BNPTKI), Kepala Badan
Intelijen Negara (BIN) dan Kepala Badan Pusat
Statistik (BPS). Pada tahun 2012 sudah terbentuk
27 Gugus Tugas Provinsi dan 88 Gugus Tugas
Kabupaten/Kota. Provinsi yang belum membentuk
Gugus Tugas adalah Bengkulu, Sulawesi Barat,
Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (KPP–PA) telah menerbitkan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan
Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan, yang telah disahkan melalui Peraturan
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010
tentang Standar pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan. SPM bertujuan agar perempuan
dan anak mendapatkan layanan minimal yang
dibutuhkan, meliputi: (a) penanganan pengaduan,
(b) pelayanan kesehatan, (c) rehabilitasi sosial, (d)
penegakan dan bantuan hukum, (e) pemulangan
dan reintegrasi sosial. Kelima layanan dalam SPM
tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor
yang bertanggung jawab masing-masing layanan,
sehingga korban mendapatkan kemudahan.
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Permasalahannya,
bagaimana
kebijakan
pemerintah daerah dalam meningkatkan koordinasi
antar gugus tugas untuk pemulangan yang aman bagi
korban tindak pidana perdagangan perempuan dan
anak dan koordinasi antar dinas atau instansi untuk
reintegrasi sosial korban tindak pidana perdagangan
perempuan dan anak. Dengan demikian, maka tujuan
penulisan ini adalah mengetahui kebijakan pemerintah
daerah dalam layanan pemulangan yang aman sesuai
dengan kebutuhan korban tindak pidana perdagangan
perempuan dan anak serta mekanisme monitoring bagi
korban yang sudah dipulangkan supaya tidak menjadi
korban kembali.
Penelitian ini dilakukan di Kalimantan Barat
yang merupakan daerah kedua terbanyak dengan kasus
perdagangan orang di Indonesia sekaligus daerah
pengirim dan transit. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dimana menurut Sumanto (1995)
lebih menekankan pada aspek pemahaman secara
mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat
permasalahan untuk penelitian generalisasi. Jenis
penelitiannya adalah Deskriptif dengan membuat
gambaran sistematis tentang sebuah situasi atau
daerah yang menjadi objek penelitian secara faktual
dan akurat. Dalam penulisan ini untuk menganalisis
data adalah kualitatif, sehingga dihasilkan data dalam
bentuk deskripsi (gambaran) dan tidak dipresentasikan
dalam bentuk angka-angka.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Potret Korban Perdagangan di Kalimantan
Barat
Kalimantan Barat merupakan daerah kedua
terbanyak dengan kasus perdagangan orang di
Indonesia dan juga daerah pengirim sekaligus daerah
transit. Hal tersebut disebabkan karena letak geografis
Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan
Malaysia Timur yang mana terdapat kurang lebih

62 jalan setapak yang dapat dilalui masyarakat
tanpa pengawasan. Penyebab lainnya karena
perbedaan tingkat perekonomian dan penghidupan
di wilayah perbatasan, kemudahan (aksesibilitas)
ke negara tetangga, lemahnya sistem administrasi
kependudukan, kurangnya kesempatan kerja
dan peluang berusaha, perkawinan transnasional
serta kurangnya informasi yang benar mengenai
lapangan kerja yang tersedia baik di dalam maupun
luar negeri.
Berdasarkan data diatas bahwa para korban
paling banyak berasal dari Jawa Barat sebanyak
1.218 orang disusul Kalimantan Barat sebanyak
729 orang dengan komposisi di setiap wilayah
hampir sama paling besar perempuan dan anak
dengan persentasenya 95% lebih. Data di atas masih
merupakan korban-korban yang ditangani oleh IOM
saja, belum lembaga-lembaga pelayanan lainnya,
baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun
oleh organisasi kemasyarakatan. Hampir semua
data-data tersebut mengalami kenaikan setiap tahun.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga
sudah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam
rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak, yaitu: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Perdagangan Orang terutama
Perempuan dan Anak, Peraturan Gubernur
Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun
2006 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan
Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak,
Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 370
Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Provinsi Kalimantan Barat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
dalam penanganan dan perlindungan korban

perdagangan orang merasa perlu membentuk gugus
tugas pencegahan dan penanganan perdagangan orang
terutama perempuan dan anak supaya koordinasi dan
kerjasama dari unsur pemerintah (lintas sektor, dinas/
instansi terkait), organisasi masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan dapat berjalan secara komprehensif
dan terpadu. Saat ini sudah terbentuk 4 Gugus Tugas
di Provinsi Kalimantan Barat yakni Kota Pontianak,
Kota Singkawang, Kabupaten Sambas dan Kabupaten
Sanggau.
Dalam penanganan korban kekerasan terhadap
perempuan dan anak Pemerintah Provinsi Kalimantan
Barat membentuk jejaring kerja dengan instansi
terkait, yaitu: Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak,
Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPPAMKB),
P2TP2A Provinsi, Kepolisian, Kejaksaan, Dinas
Kesehatan, Dinas Sosial dan Organisasi Masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan
dan anak serta menanggulangi segala bentuk kekerasan
terhadap perempuan dan anak, perlu adanya kepedulian
dari semua pihak, baik masyarakat maupun lembagalembaga pemerintah yang terkait serta aparat penegak
hukum maka Keputusan Gubernur Kalimantan Barat
Nomor 262 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak Provinsi Kalimantan Barat perlu diganti dengan
ditetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat
Nomor 370 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Barat.
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Tabel 3
Kasus Perdagangan Orang yang ditangani P2TP2A Provinsi Kalimantan Barat
NO.

ASAL DAERAH

1.
2.
3.

Jakarta
Kalimantan Barat
Jawa Barat

4.
5.
6.
7.

Jawa Barat
Jawa Tengah
Kalimantan Barat
Nusa Tenggara Barat

8.
9.
10.
11.

Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat

12.
13.
14.
15.
16.

Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Nusa Tenggara Barat

Grand Total

Total

Total

Total

Total

JUMLAH

4 orang
1 orang
1 orang

6 orang
2012

4 orang
1 orang
2 orang
1 orang

8 orang
2011

4 orang
1 orang
2 orang
2 orang
13 orang
1 orang
2 orang
12 orang
2 orang

2013

9 0rang
2010

30 orang

PELAYANAN YANG DIBERIKAN

1. Makan dan Minum
2. Pengobatan
3. Pemulangan bekerjasama dengan Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Barat
1. Makan dan Minum
2. Pengobatan
3. Pemulangan bekerjasama dengan Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Barat
1.
2.
3.
4.

Makan dan Minum
Pengobatan
Advokasi Hukum dan Sosial
Pemulangan bekerjasama dengan Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Barat

1.
2.
3.
4.

Makan dan Minum
Pengobatan
Advokasi Hukum dan Sosial
Pemulangan bekerjasama dengan Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Barat
53 orang

Keterangan: Data dari P2TP2A Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 yang telah diolah oleh tim peneliti.

Untuk pemulangan dan reintegrasi sosial
jejaring kerja yang bertanggung jawab adalah
Dinas Sosial sesuai dengan gugus tugasnya,
sehingga P2TP2A berkoordinasi dengan Dinas
Sosial untuk pemulangan dan reintegrasi sosial
korban perdagangan orang. Dana pemulangan
khususnya transport terkait dengan pemulangan ke
luar Kalimantan Barat melalui dana Kementerian
Sosial bersifat reimburse, sedangkan dana untuk
pemulangan lokal dalam Provinsi Kalimantan Barat
dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) pada Dinas Sosial. Dana untuk
konsumsi makan selama di Kalimantan Barat
juga dari APBD. Apabila pemulangan domestik
memerlukan pesawat terbang atau proses cepat,
dinas atau instansi terkait meminta bantuan dari
International Organization for Migration (IOM).
Kabupaten/Kota yang telah membentuk
P2TP2A adalah Kabupaten Sambas, Kabupaten
Bengkayang, Kabupaten Pontianak, Kabupaten
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Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau,
Kabupaten Sintang, Kabupaten Ketapang, Kota
Pontianak dan Kota Singkawang.
Kepolisian dilibatkan dalam gugus tugas ini
untuk mengembangkan kerjasama dan koordinasi
antar aparat penegak hukum dengan tujuan penyamaan
persepsi dalam penerapan undang-undang penanganan
kasus perdagangan orang. Polda Kalimantan Barat
bekerjasama dengan Dinas Sosial dan P2TP2A
Provinsi untuk memberikan penampungan sementara
bagi korban TPPO selama proses pembuatan Berita
Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian. Pelayanan
pemulangan dan reintegrasi sosial diserahkan kepada
jejaring kerja yang sudah ada, yaitu Dinas Sosial.
Namun apabila korban bisa dipulangkan langsung oleh
polisi (bila domisili masih di lingkungan Kalimantan
Barat dan sarana prasarana masih memungkinkan),
maka personal polisi sendiri yang memulangkan.

Tabel 4
Penanganan Kasus Remaja, Anak dan Wanita
(RENAKTA)
Polda Kalimantan Barat Tahun 2011 – 2012
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

JENIS TINDAK PIDANA
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT)
Persetubuhan terhadap anak
dibawah umur
TKI dan TPPO
ABH
Membawa lari anak di bawah
umur
People Smuggling

2011

2012

148

104

38

65

sedang ditangani oleh kepolisian. Namun Dinas Sosial
Provinsi akan mengirim ke shelter P2TP2A Provinsi
apabila yang menjadi korban perempuan dan anak.
Untuk keperluan pelayanan kesehatan, rumah sakit
yang menjadi rujukan adalah Rumah Sakit Umum
Daerah Soedarso Pontianak, dan Rumah Sakit Jiwa
Pontianak untuk penanganan khusus.

25
123

46
8

B.

12

3

1

1

Keterangan: Data dari Renakta Polda Kalimantan Barat
Tahun 2012 yang telah diolah oleh tim peneliti.

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dalam
penanganan korban kekerasan terhadap perempuan
dan anak telah melakukan pengembangan kapasitas
sumber daya manusia untuk pelayanan identifikasi,
rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi
bagi korban perdagangan orang, memberikan
layanan rehabilitasi sosial dan shelter bagi korban
perdagangan orang yang memerlukan, melakukan
pemulangan korban ke daerah asal dan pemberian
bantuan usaha ekonomi produktif (UEP). Untuk
pemulangan korban perdagangan orang sampai
di daerah asal, Dinas Sosial selalu berkoordinasi
dengan jejaring kerja yang ada dalam gugus tugas
perdagangan orang sehingga bisa berjalan secara
terpadu dan pembiayaan khususnya transport terkait
dengan pemulangan ke luar Kalimantan Barat
melalui dana Kementerian Sosial bersifat reimburse,
sedangkan dana untuk pemulangan dalam Provinsi
Kalimantan Barat melalui anggaran pendapatan
belanja daerah (APBD) pada Dinas Sosial. Dana
untuk konsumsi makan selama di Kalimantan Barat
juga dari APBD. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan
Barat juga menyediakan shelter untuk menampung
korban perdagangan orang maupun kasus yang

Proses Pemenuhan Hak Pemulangan dan
Reintegrasi Sosial
Saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
telah mempunyai seperangkat produk hukum dalam
penanganan warga negara Indonesia (WNI) yang
menjadi korban tindak pidana perdagangan orang yaitu
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7
Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak,
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nomor 86 Tahun 2006 tentang Rencana Aksi Daerah
Penghapusan Perdagangan Orang terutama Perempuan
dan Anak, Keputusan Gubernur Kalimantan Barat
Nomor 370 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Barat. Dalam
penanganan korban TPPO telah terbentuk jaringan
kerja instansi terkait yaitu Badan Pemberdayaan
Perempuan, Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana
(BPPAMKB), P2TP2A baik Provinsi maupun kota,
Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial
dan Organisasi Kemasyarakatan. Semua sudah bejalan
sinergis karena permasalahan TPPO merupakan kasus
yang selalu ada dan memerlukan penyelesaian. Karena
seperti diketahui bahwa Kalimantan Barat mempunyai
posisi strategis yang berdekatan dengan Malaysia
sehingga permasalahan TPPO adalah masalah yang
selalu ada.
Dinas Sosial adalah instansi yang bertanggung

Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak... (Penny Naluria Utami)

7

jawab menanganinya proses pemulangan dan
reintegrasi sosial. Biaya pemulangan keluar daerah
dibebankan kepada Kementerian Sosial, sedangkan
pemulangan dalam provinsi menggunakan dana
APBD Dinas Sosial Provinsi. Tetapi sering pula
terjadi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat
melakukan pemulangan apabila korban berdomisili
di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu
proses pemulangan serius dibantu oleh IOM.
Kerjasama sinergis juga telah terjalin dalam
upaya penanganan korban TPPO terutama terkait
kasus hukum yaitu dengan kepolisian dalam hal
ini Direktorat Reserse Kriminal Umum, yang juga
merupakan anggota satuan gugus tugas. Pelibatan
kepolisian ini untuk mengembangkan kerjasama
dan koordinasi antar aparat penegak hukum di
Kalimantan Barat.
Proses pemulangan dan reintegrasi sosial
sebagai leadingsector adalah Badan Pemberdayaan
Perempuan, Anak, Masyarakat dan Keluarga
Berencana Provinsi Kalimantan Barat yang secara
operasional dijalankan oleh P2TP2A. Untuk
reintegrasi sosial P2TP2A menyediakan shelter
yang menampung korban perdagangan orang
sebelum dipulangkan ke daerah asalnya. Untuk
keperluan pelayanan kesehatan akan ditangani
oleh Dinas Kesehatan atau rumah sakit. Secara
umum masing-masing instansi sudah melaksanakan
tugasnya dengan baik sesuai amanat SPM. Bahkan
untuk memfasilitasi perempuan dan anak dalam
hal kemandirian, kemampuan dan ketrampilan
pemerintah Kota Singkawang mengeluarkan
kebijakan dengan melatih korban TPPO menjadi
lebih percaya diri.
Untuk reintegrasi sosial memang belum
dilakukan monitoring korban TPPO apakah sudah
benar-benar berada dalam kehidupan yang baik.
Yang dilakukan hanya pemulangan dan reahabilitasi
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sosial. Untuk melakukan reintegrasi sosial diserahkan
kepada pemerintah daerah dimana korban berasal.
Seharusnya dilakukan juga koordinasi dan monitoring
bersama antara Pemerintah Kalimantan Barat dan
pemerintah daerah asal korban untuk mengetahui
perkembangan korban supaya mempunyai kehidupan
yang lebih baik.
Dalam realitanya proses pemulangan korban
TPPO di wilayah lain dilakukan oleh Dinas Sosial
dibawah koordinasi Biro Pemberdayaan Perempuan,
Anak dan KB. Pemulangan domestik korban TPPO
berantai yaitu estafet melalui kapal laut dan angkutan
darat. Terkadang Dinas Sosial yang mempunyai tugas
fungsi pemulangan dan reintegrasi sosial tidak berjalan
sebagaimana diharapkan. Dengan alasan adalah
anggaran yang terbatas pada Dinas Sosial sehingga
tidak semua korban dapat dipulangkan. Bahkan di
Kota Sorong Papua Barat justru Kepolisian yang lebih
berperan aktif walaupun tidak mempunyai anggaran
untuk pemulangan. Untuk solusinya polisi meminta
biaya kepada perusahaan yang memperkerjakan
korban. Badan Pemberdayaan Kota Sorong sendiri
hanya melakukan koordinasi kepada daerah yang
mempunyai MoU mengenai TPPO untuk melakukan
penjemputan.
Berdasarkan penelitian untuk reintegrasi sosial
yang dilakukan di wilayah lain belum dilaksanakan
secara optimal karena setelah dipulangkan tidak
pernah dilakukan evaluasi maupun monitoring hanya
mendapatkan laporan tanpa pernah tahu perkembangan
selanjutnya dan ini yang seharusnya menjadi perhatian
pemerintah daerah untuk memberdayakan korban agar
bisa mempunyai kehidupan dan harapan kembali.
KESIMPULAN
Kalimantan Barat adalah salah satu lalu lintas
tenaga kerja keluar negeri khusus Malaysia, sehingga
diprediksi juga merupakan salah satu daerah yang

dilalui praktek TPPO. Oleh karena itu seperti daerah
lain Kalimantan Barat juga telah membentuk Perda,
Pergub, Rencana Aksi Daerah maupun Gugus Tugas
penanganan TPPO.
Proses pemulangan dan reintegrasi sosial
adalah menjadi tugas fungsi Dinas Sosial yang
berkoordinasi dengan Badan Pemberdayaan
Perempuan, Anak, Masyarakat dan Keluarga
Berencana, termasuk dengan P2TP2A yang
menyediakan shelter bagi korban perdagangan
orang sebagai tindak lanjut reintegrasi sosial
sebelum dilakukan pemulangan yang sudah berjalan
dengan baik. Bahkan Pemerintah Kota Singkawang
telah membuat kebijakan untuk korban TPPO untuk
lebih percaya diri dalam kembali ke kehidupan
masyarakat normal. Permasalahan yang muncul
adalah setelah proses reintegrasi tidak dilakukan
monitoring dan evaluasi, sehingga tidak diketahui
perkembangan korban TPPO lebih lanjut.
SARAN
Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak,
Masyarakat dan Keluarga Berencana Provinsi
Kalimantan Barat membuat juklak/juknis untuk
memaksimalkan peran dan fungsi Gugus Tugas
dan meningkatkan monitoring dan evaluasi tentang
implementasi kebijakan nasional di daerah agar
mendapatkan pemetaan dan kekuatan Gugus Tugas.
Selain itu pencegahan secara dini supaya tidak
terjadi tindak perdagangan orang melalui Dinas
Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat melakukan
sosialisasi dan upaya pemasyarakatan pendidikan
luar sekolah di kalangan masyarakat untuk
memberikan keterampilan khusus melalui kursuskursus seperti kursus kecantikan, tata boga, salon,
menjahit, merangkai bunga, operator komputer,
tenun yang dapat dijadikan sebagai penopang hidup
untuk bekerja khususnya bagi kaum perempuan di

Provinsi Kalimantan Barat.
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PARTICIPATION OF NORTH SUMATERA’S FISHERMENS IN POLICY MAKING FROM THE
PERSPECTIVE OF RIGHTS TO DEVELOPMENT
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Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Kelompok Khusus Kementerian Hukum dan HAM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 4-5, Kuningan Jakarta Selatan 12940
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Abstract
Over the past few years, fisherman communities become the focus of various government pro-poor policies.
However, reality shows those programmes have failed to increase the degree of life of fishermen in Indonesia
and reduce poverty among fisherman. One of the issues was the lack of compatibility of those programs with
fisherman’s needs, due to the lack of their participation in policy-making process. The right to development
outlined that the preparation and implementation of development programs should prioritize public participation
and the active role of the community, from the planning, all the way to the implementation, monitoring and
evaluation of those programs. This article seeks to analyze the involvement of fishing communities in North
Sumatra in the planning and budgeting process of those government programs. As a qualitative research, data
collection is done through Focus Group Discussion and in-depth interviews that were supported by literatery
study. The results showed that the participation of fishing communities in North Sumatra in policy-making is
relatively minimal. Likewise, planning and budgeting some fisheries program aimed at fishermen does not
directly accomodate their participation. Recommendations given are that the involvement of groups of poor
fishermen can be instituted, as a formal mechanism for fisherman to channel their aspirations directly to
enable it to be accommodated by the government.
Keywords: Fisherman, Policy, Right to Development.
Abstrak
Selama beberapa tahun terakhir, masyarakat nelayan telah menjadi sasaran dari berbagai pro-poor policies dari
pemerintah. Meski demikian, realitas menunjukkan hal tersebut belum mampu meningkatkan derajat hidup
nelayan di Indonesia serta mengurangi angka kemiskinan nelayan. Salah satu persoalan yang mengemuka
adalah ketidaksesuaian program-program tersebut dengan kebutuhan masyarakat nelayan yang antara lain
disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat nelayan dalam pembuatan kebijakan. Padahal, konsep hak
atas pembangunan menggariskan bahwa penyusunan dan pelaksanaan program-program pembangunan haruslah
mengutamakan partisipasi masyarakat dan peran aktif masyarakat, tidak saja pada tahap perencanaan namun
juga pada tahap pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Artikel ini berupaya untuk menganalisis keterlibatan
masyarakat nelayan di Sumatera Utara dalam proses perencanaan dan penganggaran program-program yang
ditujukan kepada mereka. Sebagai penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui Focus Group
Discussion (FGD) serta wawancara mendalam yang didukung oleh studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa partisipasi masyarakat nelayan di Sumatera Utara dalam pembuatan kebijakan masih relatif minimal.

Begitu juga penyusunan rencana dan penganggaran
beberapa program perikanan tangkap yang ditujukan
pada nelayan masih belum melibatkan partisipasi
nelayan miskin secara langsun. Rekomendasi yang
diberikan agar keterlibatan kelompok nelayan
miskin dapat dilembagakan, maka diperlukan suatu
mekanisme yang dapat secara formal menampung
aspirasi nelayan sekaligus memampukan nelayan
untuk menyalurkan aspirasinya secara langsung.
Kata Kunci: Nelayan, Kebijakan, Hak atas
Pembangunan.
PENDAHULUAN
Citra nelayan masih sangat identik dengan
kemiskinan. Nelayan bahkan disebut sebagai
masyarakat termiskin dari kelompok masyarakat
lainnya (the poorest of the poor). Kusnadi (2003)
menyatakan bahwa tingkat sosial ekonomi yang
rendah merupakan ciri umum kehidupan nelayan.
Hal senada dinyatakan oleh Retno Winahyu dan
Sentiasih dalam Mubyarto (1993) bahwa nelayan,
khususnya nelayan kecil dan tradisional, dapat
digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling
miskin jika dibandingkan secara seksama dengan
kelompok masyarakat lain di sektor pertanian.
Sebagai salah satu golongan masyarakat
yang paling miskin di Indonesia, kelompok nelayan
menjadi salah satu fokus dari berbagai program dan
kebijakan yang bernuansa “pro-poor” di Indonesia,
sebagaimana tertera dalam Masterplan Percepatan
dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia
(MP3KI). MP3KI pada salah satu programnya di
Kluster IV (Program Pro Rakyat), telah memuat
berbagai Program Peningkatan Kehidupan Nelayan.
Namun, secara umum program-program tersebut
tidak membuat nasib nelayan menjadi lebih baik
dari pada sebelumnya (Fauzi, 2005), dikarenakan
tidak meratanya semua nelayan menerima bantuan
tersebut. Dapat dilihat kondisi nelayan di Sumatera
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Utara berdasarkan hasil penelitian BPP Propinsi Tahun
2012 berjudul Kajian Perspektif dan Aspiratif Keluarga
Nelayan terhadap Kesejahteraan Sosial, dikatakan
bahwa kondisi nelayan Sumatera Utara masih pada
tingkat kesejahteraan yang rendah.
Dapat dikatakan kebijakan pemerintah saat
ini tidak memihak masyarakat miskin, dilihat dari
banyaknya kebijakan penanggulangan kemiskinan
bersifat top down dan selalu menjadikan masyarakat
sebagai obyek, bukan subyek. Kebijakan tersebut juga
dianggap belum tepat sasaran dan tidak sesuai dengan
kebutuhan mereka.
Kegagalan dalam mencapai sasaran dari
sebuah program pembangunan biasanya terjadi akibat
kurangnya partisipasi masyarakat. Sehingga sejalan
dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas, dan semakin besarnya tuntutan terhadap
pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik
(good governance), maka kebijakan pembangunan
yang berpihak kepada masyarakat miskin harus lebih
ditingkatkan dan dioptimalkan. Partisipasi masyarakat
menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai
keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan.
Partisipasi berarti keikutsertaan seseorang ataupun
sekelompok masyarakat dalam suatu kegitan secara
sadar.
Jnabrabota Bhattacharyya (Ndraha, 1990)
mengartikan partisipasi sebagai pengambilan bagian
dalam kegiatan bersama. Partisipasi dalam sebuah
sistem politik yang demokratis merupakan sarana
utama untuk menjaga kedaulatan rakyat. Kedaulatan
rakyat tersebut terutama diwujudkn melalui penyaluran
aspirasi rakyat (warga) kepada pemerintah serta
keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan.
Partisipasi masyarakat juga sangat penting untuk
menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan
oleh penyelenggara negara. Singkatnya, partisipasi
merupakan hak sekaligus kewajiban warga untk

menegakkan tatapemerintahan yang baik (good
governance).
Kondisi inilah yang mendorong Bappenas
mengembangkan konsep Pro-Poor Planning
and Budgeting sejak tahun 2008 dalam rangka
pengembangan kebijakan Pro-Poor. Penyusunan
dan pelaksanaan program-program pembangunan
haruslah mengutamakan partisipasi masyarakat,
tidak saja pada tahap perencanaan namun juga
pada tahap pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
Hal ini dilakukan untuk mempercepat peningkatan
kesejahteraan dan penurunan kemiskinan.
Di sisi perencanaan yang bersifat partisipatif,
penyusunan rencana yang lebih mengutamakan dan
menampung aspirasi masyarakat sangat diperlukan.
Demikian juga penyusunan alokasi anggaran yang
lebih berpihak kepada masyarakat yang kurang
beruntung terus dilakukan. Anggaran Pro-Poor
dapat dipahami sebagai anggaran yang berpihak
pada orang miskin.
Proses anggaran mulai dari perencanaan
sampai pelaksanaan didesain untuk memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat miskin. Keberpihakkan
ini tercermin dalam kebijakan program serta proyekproyek yang disusun dan dilaksanakan. Dengan
demikian anggaran Pro-Poor adalah kebijakan
anggaran yang dampaknya dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat miskin, sehingga hak-hak
dasarnya dapat dipenuhi melalui program-program
yang dirancang dalam kebijakan anggaran.
Di dalam Permendagri No. 30 tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, sudah
diatur secara jelas, bahwa prinsip penyusunan
APBD mensyaratkan 6 hal yang harus dipenuhi,
yaitu: partisipasi masyarakat, transparansi dan
akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan
anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran, serta

taat azas (Soby Yuwono dkk.; 2008: 126-128). Melalui
proses dapat dilihat keterlibatan kelompok miskin
dalam memformulasikan kebijakan anggaran. Oleh
karena itu, partisipasi masyarakat miskin untuk terlibat
dalam tahap-tahap penanggaran menjadi penting untuk
diamati.
Hal ini sejalan dengan pengakuan PBB pada
hak masyarakat atas pembangunan, yang merupakan
salah satu hak asasi yang fundamental yang berakar.
Hak atas pembangunan ini juga tertera pada Deklarasi
Umum Hak Asasi Manusia, Konvenan Internasional
tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Konvenan
Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya. Deklarasi ini menyatakan dengan tegas
bahwa hak atas pembangunan adalah hak yang
tidak dapat dicabut (an inalienable right) dengan
dasar pemikiran bahwa setiap individu memiliki hak
untuk berpartisipasi, berkontribusi dan menikmati
pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik.
Dengan memperhatikan kondisi nelayan di Sumatera
Utara yang secara umum kesejahteraannya masih
memprihatinkan, maka menjadi penting untuk melihat
bagaimana partisipasi nelayan dalam proses perumusan
kebijakan pemerintah untuk mengetahui pemenuhan
hak mereka atas pembangunan.
HAK ATAS PEMBANGUNAN
Hak atas pembangunan merupakan salah satu
hak asasi yang fundamental yang berakar pada piagam
PBB, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, Kovenan
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, serta
Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi,
Sosial, dan Budaya. Deklarasi Hak Atas Pembangunan,
yang diterima Majelis Umum PBB lewat resolusi No.
41/128 tanggal 4 Desember 1986, membuat hak ini
menjadi eksplisit. Deklarasi ini menyatakan dengan
tegas bahwa hak atas pembangunan adalah hak yang
tidak dapat dicabut (an inalienable right) dengan dasar
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pemikiran bahwa setiap individu memiliki hak
untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati
pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik.
Hak atas pembangunan ini ditegaskan
kembali pada tahun 1995 lewat Deklarasi
Kopenhagen, yang menegaskan hubungan antara
hak asasi manusia dengan proses pembangunan.
Melalui konsensus barunya, Deklarasi Kopenhagen
menyatakan bahwa masyarakat harus ditempatkan
sebagai pusat perhatian untuk pembangunan
yang berkelanjutan, berjanji untuk memerangi
kemiskinan serta membantu terwujudnya integrasi
sosial yang stabil, aman, dan berkeadilan sosial
untuk semua. Sebagai konsekuensi dari hak yang
tidak bisa dicabut (an inalienable right), proses
pembangunan dan segenap hasilnya seharusnya bisa
dinikmati oleh seluruh masyarakat. Pembangunan
seharusnya menjamin pemenuhan terhadap unsurunsur hak asasi manusia secara nyata, seperti hak
atas pangan kesehatan, partisipasi politik, dan lain
sebagainya.
Pembangunan haruslah berpusat pada
rakyat dan membuka kesempatan seluas-luasnya
kepada rakyat untuk turut berpartisipasi dan
berkontribusi. Sejauh ini, strategi pembangunan
yang diimplementasikan di banyak negara masih
menggunakan pendekatan yang berbasis pada
pemenuhan (need based approach). Pendekatan
pembangunan yang berbasis pada kebutuhan
sesungguhnya sifatnya sangat terbatas dan hanya
akan memenuhi target jangka pendek. Dalam
pendekatan pembangunan yang berbasis pada
kebutuhan masyarakat akan lebih ditempatkan
sebagai objek pembangunan, bukan menjadi
subjek pembangunan. Masyarakat tidak diberi
kesempatan untuk berpartisipasi dan berkontribusi
untuk merancang strategi pembangunan yang
dibutuhkannya. Masyarakat semata-mata hanya
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akan menerima pembangunan yang telah ditentukan
oleh negara, meskipun strategi pembangunan yang
dijalankannya seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan
masyarakat itu sendiri.
Arah utama dari pendekatan pembangunan yang
berbasis hak asasi manusia bertujuan untuk memberi
pengaruh bagi adanya akuntabilitas dan keseimbangan
dalam proses pembangunan, antara masyarakat sebagai
pemegang hak dengan negara sebagai pemangku
tanggung jawab yang berkewajiban untuk memenuhi
hak-hak warga negaranya. Pendekatan pembangunan
yang berbasis hak memberikan ruang yang luas
kepada bagi rakyat untuk berpartisipasi, berkontribusi,
dan menikmati hasil pembangunan dalam segala aspek
yang mendukung terhadap pemenuhan nilai-nilai
penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia, baik
hak sipil dan politik, maupun hak ekonomi, sosial, dan
budaya.
Pendekatan pembangunan yang berbasis
hak asasi manusia menekankan pula pentingnya
akuntabilitas dari para pembuat kebijakan dan dari
berbagai pihak lain yang tindakan-tindakannya
memiliki akibat terhadap hak asasi. Hak akan berkaitan
dengan tugas negara selaku pengemban mandat, dan
tugas menuntut adanya akuntabilitas. Oleh karena
itu, pengaturan institusional serta pengaturan legal/
administratif yang menjamin adanya akuntabilitas yang
dimasukkan ke dalam strategi pembangunan menjadi
aspek intrinsik dalam pendekatan pembangunan yang
berbasis hak asasi. Meskipun para pelaksana kebijakan
harus memutuskan sendiri mekanisme akuntabilitas
mana yang paling sesuai dengan kasus mereka, tetapi
semua mekanisme tersebut harus bisa diakses, bersifat
transparan. dan efektif dalam pencapaian tujuan.
Keuntungan lain dari pendekatan pembangunan
yang berbasis hak asasi manusia adalah pendekatan
tersebut memiliki kekuatan untuk melindungi strategi
pembangunan dari dampak korupsi yang merugikan.

Perilaku koruptif akan sulit berkembang ketika
masyarakat memiliki akses terhadap informasi,
kebebasan berpendapat, partisipasi dan akuntabilitas,
serta semua aspek utama hak asasi lainnya.
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
PEMBANGUNAN
Partisipasi masyarakat menjadi hal yang
sangat penting dalam mencapai keberhasilan
dan keberlanjutan program pembangunan.
Partisipasi berarti keikutsertaan seseorang ataupun
sekelompok masyarakat dalam suatu kegiatan
secara sadar. Jnabrabota Bhattacharyya (Ndraha,
1990) mengartikan partisipasi sebagai pengambilan
bagian dalam kegiatan bersama. Partisipasi dalam
sebuah sistem politik yang demokratis merupakan
sarana utama untuk menjaga kedaulatan rakyat.
Kedaulatan rakyat tersebut terutama diwujukan
melalui penyaluran aspirasi rakyat (warga)
kepada pemerintah serta keterlibatan warga dalam
pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat
juga sangat penting untuk menghindari terjadinya
penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara
negara. Singkatnya, partisipasi merupakan hak
sekaligus kewajiban warga untuk menegakkan tata
pemerintahan yang baik (good governance)
Kegagalan dalam mencapai sasaran dari
sebuah program pembangunan biasanya terjadi
akibat kurangnya partisipasi masyarakat. Keadaan ini
dapat terjadi karena beberapa sebab (Kartasasmita,
1997), antara lain: Pertama, Pembangunan hanya
menguntungkan segolongan kecil masyarakat
dan tidak menguntungkan rakyat banyak;
Kedua, Pembangunan meskipun dimaksudkan
menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang
memahami maksud itu; Ketiga, Pembangunan
dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan
rakyat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya

tidak sesuai dengan pemahaman mereka; Keempat,
Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat
tetapi sejak semula rakyat tidak diikutsertakan.
Konsep ini memberikan makna bahwa
masyarakat akan berpartisipasi secara sukarela
apabila mereka dilibatkan sejak awal dalam proses
pembangunan melalui program pemberdayaan. Ketika
mereka mendapatkan manfaat dan merasa memiliki
terhadap program pemberdayaan, maka dapat dicapai
suatu keberlanjutan dari program pemberdayaan.
Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat
dalam tahap pembangunan ada beberapa bentuk.
Menurut Ericson (dalam Slamet, 1994:89) bentuk
partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi
atas 3 tahap, yaitu: Pertama, Partisipasi di dalam tahap
perencanaan (idea planing stage). Partisipasi pada tahap
ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap
penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan
kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek.
Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan
usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan
yang diadakan; Kedua,Partisipasi di dalam tahap
pelaksanaan (implementation stage). Partisipasi pada
tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada
tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat
disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun
material/barang serta ide-ide sebagai salah satu
wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut; Ketiga,
Partisipasi di dalam pemanfaatan (utilitazion stage).
Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan
seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek
setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi
masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang
untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang
telah dibangun.
Di Indonesia, Partisipasi masyarakat tersebut
tercermin dalam Musyawarah perencanaan dan
pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari
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tingkat desa. Hasil Musrenbang ini sebagai
dasar bagi pemerintah daerah utuk menyusun
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Plafon dan
Prioritas Anggaran (PPA) yang kemudian akan
dijadikan dasar oleh Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) untuk menyusun Rencana Kerja
Anggaran (RKA) SKPD. Dan RKA-SKPD ini
kemudian akan dibahas oleh TAPD dengan
Tim anggaran DPRD untuk menyusun Rencana
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).
Permasalahannya, regulasi tentang musrenbang
ternyata masih membatasi ruang partisipasi
masyarakat dalam pembangunan Indonesia. Dalam
Musrenbang, masyarakat hanya dilibatkan pada
konteks perencanaan dan pembangunan, sedangkan
pada fase penyusunan anggaran masyarakat tidak
dilibatkan, fase penyusunan anggaran menjadi
kewenangan pemerintah.
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
KONSEP KEBIJAKAN PRO POOR
Pengertian
“Kebijakan
Pro-Miskin”
berarti kebijakan yang mendukung pengentasan
kemiskinan. Secara lebih spesifik kebijakan ini
bertujuan untuk mendukung dan mempermudah
penduduk miskin melepaskan diri dari kemiskinan.
Dalam pandangan Klasen (2008) dan Duclos
(2009), kebijakan yang didorong melalui
pertumbuhan ekonomi digolongkan pro-poor jika
pertumbuhan ekonomi menimbulkan pertumbuhan
rata-rata pendapatan kelompok miskin yang lebih
besar dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata
pendapatan kelompok yang bukan miskin.
Bappenas (2008: 9-11) mendefinisikan
Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak
pada Masyarakat Miskin/Pro-poor Planning and
Budgeting (P3B) sebagai proses perencanaan dan
penganggaran yang menempatkan penanggulangan
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kemiskinan sebagai prioritas utama. Rencana dan
anggaran dikatakan berpihak pada masyarakat miskin
(pro-poor) apabila:
• Rencana dan anggaran bertujuan untuk mengatasi
penyebab-penyebab kemiskinan dan membantu
masyarakat miskin mengakses dan memanfaatkan
semua sumber daya yang dibutuhkan untuk keluar
dari kemiskinan.
• Masyarakat miskin memperoleh perhatian khusus/
lebih, misalnya, prioritas kegiatan lebih banyak
dan anggaran yang lebih besar daripada kelompok
masyarakat lainnya.
• Rencana dan anggaran berbagai sektor diarahkan
pada wilayah-wilayah dengan jumlah penduduk
miskin cukup besar atau memiliki masalah
kemiskinan, baik bersifat langsung seperti
misalnya penanganan kasus gizi buruk, maupun
tidak langsung misalnya melalui pembangunan
prasarana air minum, pasar atau pabrik untuk
penjual atau pekerja informal.
• Rencana pembangunan yang disusun ditujukan
untuk memberi manfaat maksimal bagi rakyat
miskin terkait pencapaian target-target Tujuan
Pembangunan Millenium.
• Masyarakat miskin secara aktif berperan serta
dalam seluruh proses pembangunan dimulai dari
identifikasi, penyusunan rencana, pelaksanaan,
monitoring, hingga evaluasi program/kegiatan
pengurangan kemiskinan.
Rencana pembangunan yang bersifat propoor adalah rencana yang disusun melalui proses
partisipatif dan diprioritaskan untuk mengatasi
akar permasalahan kemiskinan, yang berpengaruh
terhadap pencapaian MDGs dan difokuskan pada
pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin. Sementara
Anggaran Pro poor dapat dipahami sebagai anggaran
yang berpihak pada orang miskin. Proses anggaran
mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan didesain

untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat
miskin. Keberpihakan ini tercermin dalam kebijakan
program serta proyek-proyek yang disusun dan
dilaksanakan.
Di dalam Permendagri No. 30 Tahun
2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2008, sudah diatur secara jelas, bahwa prinsip
penyusunan APBD mensyaratkan 6 hal yang harus
dipenuhi, yaitu: partisipasi masyarakat, transparansi
dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran,
keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas
anggaran, serta taat azas (Sony Yuwono, dkk; 2008;
126 - 128). Melalui proses dapat dilihat keterlibatan
kelompok miskin dalam memformulasikan
kebijakan anggaran. Oleh karena itu partisipasi
masyarakat miskin untuk terlibat dalam tahaptahap penggangaran menjadi penting untuk diamati.
Selain aspek partisipasi, juga perlu dilihat aspek
transparansi dan akuntabilitasnya. Di dalamnya
termasuk akses terhadap semua data tentang
anggaran, artinya informasi tersebut disediakan.
METODE PENGUMPULAN DATA
Dalam pengumpulan data, digunakan metode
Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara
mendalam yang didukung oleh studi pustaka.
FGD antara kelompok nelayan dan pemerintah
dilakukan secara terpisah. Hal ini dilakukan untuk
memberikan keleluasaan pada masing-masing
peserta FGD untuk menjawab pertanyaan yang
diajukan, Sehingga FGD dilakukan sebanyak 3
(tiga) kali dengan jumlah peserta kurang lebih 45
(empat puluh lima) orang pada 2 lokasi penelitian
tersebut. Karena pada setiap FGD dilibatkan kurang
lebih 15 orang partisipan yang dapat mewakili pada
setiap unsur.
Wawancara dilakukan dengan dua bentuk.

Wawancara terstruktur yang dilakukan dipandu oleh
peranyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai
dengan permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan
wawancara tak terstruktur dilakukan ketika jawaban
berkembang di luar pertanyaan-pertanyaan tersruktur
namun tidak terlepas dari permasalahan penelitian.
Dalam penelitian ini wawancara dilakukan baik terhadap
pegawai pemerintah kota/kabupaten dan provinsi
maupun dengan nelayan guna memperoleh penjelasan
atau informasi lebih lanjut tentang informasi yang
belum diperoleh dari observasi FGD dan dokumentasi.
Informan yang diwawancarai secara mendalam
berasal dari sejumlah SKPD seperti Dinas Kelautan
dan Perikanan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan
pengurus organisasi nelayan yakni Himpunan Nelayan
Seluruh Indonesia, dan Serikat Nelayan Sumatera
Utara (SNSU) serta nelayan itu sendiri. SKPD yang
diwawancara adalah Dinas Kelautan dan Perikanan,
Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan
dan Dinas Pendidikan di 2 lokasi penelitian yaki kota
Tanjung Balai dan Kabupaten Serdang Bedagai.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kondisi Riil Kemiskinan Nelayan Sumatera
Utara
Penelitian yang dilakukan oleh Elfindri di
pantai barat Sumatra menemukan relatif tingginya
angka kemiskinan rumah tangga nelayan. Ditemukan
sebanyak 82% rumah tangga menguasai penghasilan
40% terendah, sementara hanya 6,4% rumah tangga
yang menguasai 20% kelompok penghasilan tertinggi.
Angka ketimpangan penghasilan sesama rumah tangga
nelayan ditemukan dengan indeks Gini setinggi 0,54,
sementara untuk kelompok rumah tangga Gini Indo
nesia pada rentang 0,3-0,4 (Elfindri, 2002).
Dalam masyarakat nelayan ditemukan
adanya kelas pemilik modal dan kelas pekerja. Kelas
pemilik yang dapat dinyatakan sebagai juragan,
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kesejahteraannya relatif lebih baik karena
menguasai faktor produksi seperti kapal, mesin alat
tangkap maupun faktor pendukungnya seperti es,
garam dan kelengkapan lainnya. Kelas pekerja atau
penerima upah dari pemilik merupakan mayoritas,
dan kalaupun mereka berusaha memiliki sendiri alat
produksi, umumnya masih sangat konvensional,
sehingga produktivitasnya kurang berkembang,
“...kelompok inilah yang terus berhadapan dan
digeluti oleh kemiskinan”. (Ninda, 2009). Data
menunjukkan jumlah nelayan di Sumut sekitar
321.000 orang yang tersebar di 13 kabupaten dan
kota, dan dari jumlah tersebut, nelayan tradisional
mencapai 70 persen, nelayan menengah 20
persen dan nelayan skala besar 10 persen. Berarti,
nelayan yang termarginalkan adalah sekitar 70
persen dari jumlah nelayan (sekitar 224 ribu lebih)
nelayan masih berada di bawah garis kemiskinan
(Ulumuddin, 2009).
Namun, sebagian nelayan tetap memaksakan
diri melaut meski harus menghadapi besarnya
ombak dan tidak mendapatkan ikan yang cukup
banyak. Kelompok nelayan ini tetap memaksakan
diri karena kebutuhan rumah tangga disebabkan
tidak memiliki uang pada masa kritis. “Mereka
(nelayan) berprinsip, lebih baik mati di laut dari
pada dapur tidak berasap,” (Ulumuddin, 2009).
Nampaknya masyarakat nelayan sulit dilepaskan
dari jebakan kemiskinan, karena mereka sering
dihadapkan pada musim paceklik, dan untuk
mengatasi masalah di musim paceklik ini, berbagai
usaha dilakukan nelayan, contohnya adalah mereka
menjual perhiasan istri demi menyambung hidup
keluargnya ataupun meminjam pada rentenir
(Solihin, 2004).
B. Partisipasi Nelayan Sumatera Utara dalam
Pembuatan Musrenbang
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Belum optimalnya pencapaian sasaran program
pembangunan yang ditujukan untuk masyarakat miskin
di Indonesia terungkap dari review dan evaluasi sebelas
program-program pengentasan kemiskinan di Indonesia
yang dilakukan oleh Asian Development Bank pada
tahun 2008. Dari kesebelas program ini, review dan
evaluasi terhadap program BOS, Raskin, BLT dan
pembangunan masyarakat maupun infrastruktur desa
mengindikasikan bahwa manfaat program-program
tersebut bagi kelompok miskin belum sesuai dengan
yang direncanakan dan diharapkan. Selain itu, tidak
terwujudnya potensi manfaat bagi kelompok miskin
diduga disebabkan oleh desain program, penargetan,
pelaksanaan dan manajemen yang buruk. Review
ini juga menyebutkan bahwa penerima bantuan
masih banyak merupakan warga tidak miskin (ADB,
2008:15). Ini bukanlah hal baru. Sebagai contoh,
sebuah studi yang mengukur besaran jumlah dana
yang hilang dari proses pengucuran dana IDT pada
tahun 1990-an menunjukkan bahwa hanya 69 persen
dana yang dialirkan sampai pada kelompok sasaran
(Suryadarma dan Yamauchi, 2013).
Keikutsertaan masyarakat atau partisipasi
masyarakat merupakan salah satu faktor penting agar
program berpihak pada masyarakat (Mawardi dan
Sumarto, 2003; Brautigam, 2004). Dalam kaitannya
dengan partisipasi nelayan, berpijak pada pemikiran
Ndraha (1990) dan Ericson (dalam Slamet, 1994;89),
secara ideal partisipasi nelayan dapat dilihat dari empat
tahap, yaitu partisipasi dalam proses pembentukan
keputusan, pelaksanaan program, pemanfaatan hasil,
dan evaluasi (Ndraha, 1990).
Sesuai dengan judulnya, penelitian ini
membatasi kajian pada partisipasi nelayan miskin
dalam proses perencanaan dan penganggaran
program-program yang ditujukan pada mereka. Untuk
tahap formulasi kebijakan ini, UNDP merumuskan
pertanyaan-pertanyaan kunci sebagai panduan utama

untuk melihat partisipasi berbagai stakeholder,
yaitu: (1) apakah kapasitas dankemampuan si miskin
(atau pihak-pihak yangmewakilinya) untuk terlibat
dalam rancangan kebijakan? (2) apakah si miskin
secara langsung terlibat dalam perencanaan dan
penganggaran program?, (3) dapatkah kelompokkelompok masyarakat sipil dan pemimpinpemimpin gerakan sosial mempengaruhi rancangan
kebijakan tanpa takut akan intimidasi dan ancaman?
(4) aktor-aktor yang manakah yang melindungi
prinsip-prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan?
(5) apakah rancangan kebijakan didiskusikan dalam
organisasi yang partisipatoris (misalnya asosiasi
lokal atau media nasional? (6) Apakah aktor-aktor
dapat secara penuh mengemukakan persoalan
mereka di arena publik? (7) apakah proses formulasi
program mengikutsertakan perspektif perempuan,
kelompok minoritas, warga miskin, dan atau
perwakilan mereka? (UNDP, 2009:22).
Bahasan berikut meliputi hal yang ditemukan
Brautigam (2004) dalam pemaparan mengenai
bagaimana partisipasi nelayan miskin dalam proses
perencanaan dan penganggaran program-program
yang ditujukan pada mereka, utamanya programprogram kartu nelayan, asuransi nelayan dan
PUMP-PT.
Salah satu indikator untuk perencanaan yang
berpihak pada nelayan adalah adanya keterlibatan
nelayan miskin baik sebagai narasumber, pelaku
maupun sebagai salah satu penentu keputusan baik
dalam forum Musrenbang yang merupakan bagian
dari proses perencanaan formal pemerintah lokal,
maupun dalam mekanisme-mekanisme lainnya.
Permasalahannya, regulasi tentang Musrenbang
ternyata masih membatasi ruang partisipasi
masyarakat dalam pembangunan Indonesia. Dalam
Musrenbang, masyarakat hanya dilibatkan pada
konteks perencanaan dan pembangunan sedangkan

pada fase penyusunan anggaran masyarakat tidak
dilibatkan, fase penyusunan anggaran menjadi
wewenang pemerintah.
Kondisi serupa pun dapat diamati di wilayah
penelitian. Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai dan
Pemerintah Serdang Bedagai memang secara rutin
selalu menyelenggarakan Musrenbang ini setiap tahun,
mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kota/kabupaten
yang dihadiri oleh beberapa orang perwakilan desa
dan kecamatan. Misalnya di Kecamatan Teluk
Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai Musrenbang
Kecamatan di tahun 2013 dihadiri oleh perwakilan
desa yang terdiri dari kades, LKMD, BPD dan KPMP
(PNPM) dari dua belas desa di kecamatan tersebut.
Di kabupaten ini Musrenbang memungkinkan dialog
aktif antara peserta dengan camat. Terdapat juga
upaya pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk
pelibatan masyarakat, utamanya perempuan. Walaupun
demikian, distorsi aspirasi dapat terjadi. Misalnya
mereka yang menjadi perwakilan desa tidak selalu
dapat merepresentasikan kepentingan-kepentingan
para nelayan. Kalaupun mereka membawa program
yang nantinya ditujukan pada nelayan, proses
perumusan program ini belum tentu dikonsultasikan
secara langsung kepada nelayan itu sendiri. Selain itu,
terlibat tidaknya nelayan dalam rapat atau Musrenbang
desa tergantung pada penting tidaknya perannya
menurut persepsi kepala desa. Hal ini terungkap dalam
sebuah Focus Group Discussion yang dihadiri oleh
perwakilan kelompok nelayan di Serdang Bedagai.
Beberapa nelayan mengatakan bahwa mereka tidak
pernah mendapat undangan secara langsung untuk
mengikuti FGD. Biasanya Kepala Desa yang mendapat
undangan, dan nelayan tidak diikutsertakan. Namun
ada juga beberapa desa yang mengundang kelompok
nelayan untuk ikutserta dalam Musrenbang.
Di Tanjungbalai, wawancara mendalam dengan
pegawai DKP setempat dan nelayan memperlihatkan

Partisipasi Masyarakat Nelayan... (Hakki Fajriando)

19

bahwa rapat-rapat desa belum menjadi mekanisme
pelibatan nelayan yang optimal. Di satu sisi terdapat
asumsi di kalangan aparatur pemerintah bahwa
nelayan kurang memiliki kemauan untuk terlibat
dalam pertemuan-pertemuan yang menyangkut
kepentingan mereka sendiri. Di sisi lain musyawarah
ataupun rapat-rapat direncanakan dalam waktu keja
kantor desa atau kecamatan, dimana hampir selalu
bertepatan dengan saat para nelayan harus melaut.
Akibatnya, nelayan dihadirkan pada pilihan sulit,
yaitu antara memenuhi kebutuhan pokok keluarga
atau menghadiri pertemuan desa.
Walaupun demikian, ternyata di luar
mekanisme Musrenbang terdapat mekanisme yang
digunakan organisasi ataupun asosiasi nelayan untuk
mempengaruhi program. Ini dimungkinkan oleh
adanya akses melalui jaringan sosial yang dimiliki
pengurus organisasi/asosiasi nelayan sehingga
dapat menyampaikan aspirasi kelompok nelayan
kepada dinas terkait dan anggota legislatif setempat.
Pengurus-pengurus organisasi ini seringkali adalah
mitra nelayan, yakni nelayan pengusaha yang relatif
bertaraf sosial dan ekonomi lebih baik. Sedangkan
mereka merupakan pengurus organisasi nelayan
setempat di bawah Himpunan Nelayan Seluruh
indonesia (HSNI) atau organisasi nelayan lainnya
seperti Serikat Nelayan Sumatera Utara (SNSU).
Sebagian lagi, adalah pemilik kapal nelayan yang
berkapasitas awak lebih dari sepuluh orang.
Selain relatif bisa meluangkan waktu untuk
pertemuan-pertemuan dengan aparatur pemerintah
tanpa resiko mengorbankan kebutuhan ekonomi
sehari-hari keluarga mereka juga sangat artikulatif
menyampaikan gagasan dan tuntutan mereka, serta
memiliki kemampuan berorganisasi yang baik.
Posisi sosial dan ekonomi serta kemampuan mereka
menjalin hubungan yang relatif baik dengan para
nelayan maupun dengan aparatur desa, pegawai dan

20

Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 6 No. 1, Juli 2015

pimpinan diskanla setempat, memungkinkan mereka
kadangkala berperan sebagai penghubung bahkan
broker antara pegwai pemerintah dan para nelayan.
Pengurus HSNI di kota Tanjungbalai misalnya,
dapat melakukan audiensi untuk menemui walikota
maupun anggota DPRD dalam hal membicarakan
penyelesaian konflik nelayan terkait dengan perebutan
wilayah tangkap antara nelayan berkapal kecil (1-2
GT) dan besar (30 GT). Pengurusnys juga memiliki
akses untuk berbicara langsung secara informal dngan
pimpinan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten
Serdang Bedagai guna mengusulkan program bantuan
yang lebih sesuai dengan kebutuhan nelayan. Mereka
juga memiliki akses untuk berbicara langsung dengan
anggota DPRD yang mereka nilai dapat mempengaruhi
keputusan pelaksanaan program yang mereka harapkan.
Sebagaimana Pak Sayuti, pengurus HSNI di
kota Tanjungbalai menjelaskan bahwa HSNI sudah
cukup sering memberikan suara mengenai bantuan
yang mereka butuhkan ke DPRD, dan memang bantuan
yang diberikan kadang sudah sesuai dengan permintaan
mereka. Namun, bantuan tersebut disebut para nelayan
Tanjungbalai dengan istilah “kentang”, yang artinya
tanggung. Misalnya yang diberikan kapal tanpa adanya
peralatan di dalamnya atau malah tidak sesuai dengan
kultur masyarakat, sehingga merekapun perlu membeli
peralatan dan perlengkapan lagi yang dananya tidak
sedikit. Selain itu Pak Sayuti juga menemui anggota
DPRD untuk menyampaikan keluhan masyarakat
mengenai administrasi kapal yang melibatkan dua
instansi sehingga dianggap merugikan nelayan.
Walaupun demikian, potensi HSNI sebagai
jembatan bagi nelayan miskin dan mengambil
kebijakan tidak selalu berpihak pada nelayan. Hal
ini terlihat dari konsensus tak tertulis antara dinas
setempat dan pengurus HSNI untuk tidak membagikan
kartu nelayan yang telah tercetak kepada nelayanyang
berhak menerimanya akibat asumsi yang berkembang

di kalangan nelayan bahwa kartu nelayan identik
dengan kartu asuransi nelayan. Meningat pentingnya
kartu nelayan sebagai syarat untuk mengakses
kegiatan Dinas Perikanan dan Kelautan setempat,
pemahaman kartu ini dapat menutup akses nelayan
berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Di Kabupaten Serdang Bedagaiselain
pengurus HSNI yang menghubungkan antara
dinas setempat dengan kelompok nelayan terdapat
pula Serikat Nelayan Sumatera Utara (SNSU) dan
pengurus asosiasi lainnya. Pengurus SNSU misalnya,
bersama-sama dengan pengurus kelompok nelayan
aktif mencari informasi mengenai program yang
akan dilaksanakan. Dalam hal perencanaan program
dan penganggaran, mereka aktif menyampaikan
saran melalui diskusi informal maupun formal,
tertulis (proposal) maupun tidak tertulis kepada
pimpinan atau staf Dinas Perikanan dan Kelautan
serta anggota DPRD setempat agar program yang
digulirkan sesuai kebutuhan nelayan. Proses lobi
secara pro-aktif mengikuti informasi program dan
menyampaikan rencana kegiatan semacam ini
merupakan bagian dari upaya mereka mengawal
program untuk nelayan.
Sebagian saran-saran tertulis para pengurus
organisasi nelayan ini ditampung dalam penyusunan
kegiatan program Dinas Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2013. Saat
ditemui dalam Focus Group Discussion, kelompokkelompok nelayan telah menerima informasi bahwa
akan ada pengurangan jumlah kelompok yang akan
mendapatkan dana bantuan PUMP yang semula 23
di tahun 201, menjadi hanya sekitar 16 kelompok
saja di tahun 2013 sebagaimana ditegaskan Pak
Nuh salah seorang pengurus organisasi nelayan di
Kabupaten Serdang Bedagai, dalam suatu FGD.
Menurut Pak Nuh mereka mengetahui
berita ini karena memang sering menanyakan

perkembangan setiap program kepada Diskanla.
Mereka harus mengawal setiap program karena
memang merekalah yang paling dekat dengan nelayan.
Sehingga nelayan mempercayakan pada organisasi
setiap masalah mereka. Walaupun untuk mendapatkan
akses informasi demikian membutuhkan kedekatan
hubungan antara pengurus organisasi nelayan pegawai
Diskanla, namun hubungan mereka dengan aparatur
setempat tidak selalu harmonis karena aktivitas
mereka yang berada dalam jaringan sosial yang
melampaui lingkup Kabupaten Serdang Bedagai.
Pihak aparatur desa kadangkala mencurigai aktivitas
mereka sebagai pengurus kelompok sekaligus sebagai
aktivis organisasi nelayan dan lingkungan yang
memungkinkan mereka untuk bergerak di luar birokrasi
setempat. Konsekuensinya, beberapa proposal yang
mereka ajukan untuk diikutsertakan sebagai kelompok
penerima program PUMP tidak berhasil lolos dari
seleksi sebab gagal mendapat surat keterangan dari
Kepala Desa setempat. Ini menjadi penghalang bagi
beberapa kelompok nelayan yang bergabung di bawah
SNSU.
Temuan di atas menunjukkan dua hal. Pertama,
Musrenbang belum memberikan ruang bagi nelayan
miskin dan keluarganya untuk secara langsung maupun
tidak langsung berpartisipasi dalam proses perencanaan
dan penganggaran lewat Musrenbang sangatlah
terbatas. Oleh karena sifat mekanisme ini yang formal,
inisiatif untuk melibatkan nelayan lebih berada di
tangan aparatur desa, ataupun kecamatan ketimbang
di tangan. Kedua, di luar mekanisme Musrenbang,
ketimbang berpartisipasi secara langsung, nelayan
miskin diwakili oleh pengurus organisasi-organisasi
nelayan yang berperan sebagai penghubunh atau
broker antara nelayan dan petugas Dinas Perikanan
dan Kelautan baik di Kota Tanjungbalai, kabupaten
Serdang Bedagai, maupun propinsi Sumatera Utara.
Ketiga, di Bawah organisasi-organisasi nelayan
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tersebut, sebagian kelompok-kelompok nelayan
aktif berpartisipasi dalam proses penyusunan
rencana programnya, mereka juga proaktif untuk
terlibat dalam pelaksanaan program maupun
monitoring program tersebut. Walaupun demikian,
proses yang mereka lakukan informal dan sangat
tergantung pada luas tidaknya dan bertahan tidaknya
jaringan sosial yang mereka miliki.
Selanjutnya, mekanisme dan proses
informal dan lobi yang telah dilakukan oleh
asosiasi, organisasi dan kelompok nelayan di luar
Musrenbang sebagai alternatif keterlibatan nelayan
menunjukkan adanya strategi organisasi-organisasi
yang mewakili nelayan untuk berpartisipasi dalam
proses perencanaan program. Walaupun demikian,
strategi alternatif yang ditempuh ini tidak selalu
mendorong nelayan miskin untuk secara langsung
berpartisipasi penyusunan dan penganggaran
program yang ditujukan padanya. Agar keterlibatan
kelompok nelayan miskin dapat dilembagakan,
diperlukan suatu mekanisme yang dapat
menjembatani Musrenbang dengan kelompokkelompok nelayan tersebut.
C. Partisipasi Nelayan Sumatera Utara dalam
Proses Kebijakan Perikanan.
Dalam
konteks
Sumatera
Utara,
penyusunan rencana dan penganggaran yang tidak
memperhitungkan kepentingan nelayan miskin
dapat pula dilihat dari kegiatan atau program yang
kelompok sasarannya bukan nelayan miskin. Tidak
adanya pelibatan nelayan miskin juga tercermin
dari dokumen perencanaan Dinas Perikanan
dan Kelautan di Kota Tanjungbalai maupun di
Kabupaten Serdang Bedagai di tahun 2012 yang
tidak secara eksplisit memasukkan nelayan miskin
atau kecil dalam rincian perencanaan maupun
penganggaran program-program yang ditujukan
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pada kelompok nelayan. Tidak pula terdapat suatu
dokumentasi data yang mengidentifikasi jumlah
nelayan miskin untuk penentuan kelompok sasaran
program-program perikanan tangkap. Tidak adanya
kategori nelayan yang dicantumkan sebagai kelompok
sasaran kegiatan program, memungkinkan interpretasi
yang berbeda baik bagi nelayan penerima program
belum tentu merupakan nelayan dengan kategori yang
perlu dibantu peningkatan kesejahteraannya.
Hal ini tampak dari salah satu kegiatan di
Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera
Utara ditahun 2012, yaitu pengadaan satu buah kapal
30 GT. Berdasarkan perhitungan Dinas Perikanan dan
Kelautan Kota Tanjungbalai di tahun 2009, kebutuhan
biaya melaut untuk kapal 30 GT -50 GT paling tidak
mencapai Rp. 35 juta untuk dapat melaut selama sebulan
dengan jumlah awak kapal lebih dari 1ima belas buruh
nelayan. Artinya, kecil kemungkinan bantuan semacam
ini sesuai dengan kebutuhan nelayan kecil mengingat
besarnya biaya operasional kapal. Selain itu, walaupun
bantuan bernilai besar, namun tidak selalu dalam
wujud yang segera bisa dimanfaatkan. Misalnya,
untuk bantuan kapal di Kabupaten Tanjungbalai,
kelompok nelayan masih harus menyediakan sendiri
alat-alat kelengkapan kapal termasuk izin agar kapal
dapat beroperasi. Bagi kelompok nelayan yang tidak
mampu, kapal bantuan terpaksa dibiarkan sementara
sampai mereka menemukan cara terbaik untuk
pemanfaatannya. Solusi lain yang ditempuh antara lain
adalah berbagi hasil dengan nelayan pengusaha untuk
mengoperasikan kapal, atau menjual kapal bantuan
itu lalu hasilnya digunakan untuk membeli barangbarang yang dibutuhkan kelompok. Atau, kelompok
nelayan membagi hasil penjualan kapal dalam bentuk
uang kepada anggota kelompok yang sayangnya
tidak menggunakannya untuk pengembangan usaha
kelompok.
Sosialiasi awal program yang tidak berpihak

pada nelayan miskin juga terjadi ketika penyusunan
program tidak melibatkan mereka. Dalam hal ini,
nelayan tidak menerima informasi mengenai bantuan
secara merata karena Dinas Perikanan dan Kelautan
tidak secara luas menginformasikan adanya
program bantuan kepada masyarakat nelayan.
Baik di Tanjungbalai maupun di Serdang Bedagai,
nelayan yang mengajukan proposal permintaan
bantuan program mengetahui keberadaan program
dari informasi “mulut ke mulut”, baik disampaikan
langsung oleh pegawai Dinas Perikanan dan
Kelautan yang mengenal pengurus kelompok
nelayan, maupun dari informasi berantai di kalangan
nelayan itu sendiri. Tidak adanya sosialisasi awal
membuat sebagian besar kelompok nelayan tidak
mengetahui kelengkapan persyaratan seperti
KTP, Kartu Nelayan, dan keberadaan Kelompok
Usaha Nelayan (KUB) pengaju proposal, dan
cara penulisan proposal kelompok. Tidak adanya
informasi terbuka mengenai kriteria penilaian
proposal dan sedikitnya kelompok yang berhasil
ditentukan untuk menerima bantuan menimbulkan
rasa ketidakadilan dan kecemburuan di kelompokkelompok nelayan yang tidak berhasil mendapatkan
bantuan. Walaupun sosialisasi dilakukan, praktiknya
ini berlangsung setelah kelompok penerima bantuan
ditentukan.
Adanya kesenjangan persepsi antara Dinas
Perikanan dan Kelautan dan kelompok-kelompok
nelayan mengenai distribusi program, kelompok
sasaran, sosialisasi awal program, dan kebutuhan
nelayan, menjadi indikasi pentingnya keterlibatan
nelayan dalam proses penyusunan rencana program
dan penganggarannya. Yang perlu mendapatkan
perhatian di sini adalah kenyataan bahwa aparat
pemerintah di Serdang Bedagai dan Tanjungbalai
tampaknya belum mampu membangun mekanisme
penampungan aspirasi masyarakat miskin, termasuk

aspirasi dari masyarakat nelayan. Aparat pemerintah di
kedua daerah tersebut, sebagai implementor program,
tampaknya belum merasa perlu untuk membangun
mekanisme pelayanan pengaduan masyarakat.
Ketiadaan
mekanisme
pelayanan
pengaduan
masyarakat ini menyebabkan tidak adanya feedback dari
masyarakat terhadap pelaksanaan program-program
pemerintah. Konsekuensi dari tidak terakomodirnya
aspirasi nelayan ini adalah tidak sedikit programprogram pemerintah yang akhirnya dirasakan belum
sesuai dengan kebutuhan nelayan.
Di Tanjungbalai, preferensi nelayan lebih
pada bantuan kapal untuk 1-2 GT, atau kapal kecil
maupun alat-alat kelengkapan penangkapan ikan yang
dibutuhkan oleh nelayan yang menggunakan kapal kecil
ini. Ini karena kapasitas mesin kapal berkorelasi positif
dengan kebutuhan modal melaut dan kelengkapan
kapal nelayan. Misalnya, kapal 5-10 GT membutuhkan
minimal sekitar delapan juta rupiah untuk melaut
selama seminggu, kapal 10 -20 GT memerlukan modal
lima belas juta rupiah untuk menangkap ikan selama
dua minggu, dst (Profil Perikanan Kota Tanjungbalai
Tahun 2005-2009). Untuk kemampuan nelayan kecil,
kapal-kapal yang terlalu besar ini justru menjadi beban
kelompok.
Nelayan di Tanjungbalai juga menilai bahwa
bantuan yang ditujukan pada individu-individu dalam
kelompok nelayan akan jauh lebih bermakna ketimbang
bantuan untuk kelompok. Maksudnya, bantuan tetap
diberikan pada kelompok namun dalam bentuk yang
dapat dinikmati secara merata oleh anggota-anggota
kelompok. Sebagai contoh, bantuan dalam bentuk
dua kapal berukuran 5 GT untuk satu kelompok,
atau sepuluh kapal berukuran 1-2 GT untuk sepuluh
anggota kelompok jauh lebih baik daripada bantuan
sebuah kapal berkapasitas mesin 30 GT. Sebagaimana
telah disebutkan di atas, di karena bantuan yang
digulirkan Dinas Perikanan dan Kelautan setempat
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sangatlah terbatas baik dalam jenis, distribusi
maupun jumlahnya. Di sisi lain, kelompok nelayan
juga mengalami kesulitan untuk menyediakan
modal awal guna mengoperasikan kapal bantuan,
dan mengorganisir kelompoknya untuk mengelola
bantuan secara optimal. Pengelolaan bantuan
individual dalam kelompok dinilai lebih memenuhi
kebutuhan nelayan dan akan berhasil sebab nelayan
memiliki tanggung jawab lebih besar untuk
memanfaatkan bantuan yang diterimanya.
KESIMPULAN
Penyusunan rencana dan penganggaran
beberapa program perikana tangkap yang ditujukan
pada nelayan masih belum melibatkan partisipasi
nelayan miskin secara langsung. Sebagai mekanisme
formal,
untuk
perencanaan
pembangunan.
Musrenbang belum menjadi wadah yang membuka
ruang bagi nelayan untuk mempraktekkan hak
partisipasinya dalam proses perencanaan dan
penganggaran program-program yang ditujukan
kepadanya.
Hal ini mengingat Musrenbang di
Tanjungbalai dan Serdang Bedagai lebih didisain
untuk menampung aspirasi-aspirasi masyarakat
melalui perwakilan desa dan kecamatan. Walaupun
teorinya mekanisme perumusan rencana dalam
Musrenbang berlangsung secara bottom up, namun
proses formal ini cenderung berlaku untuk aparatur
desa, kecamatan dan SKPD terkait. Sebagaimana
dikemukakan di bagian temuan penelitian,
keterwakilan ini berpotensi mendistorsi suara
nelayan, dan melupakan aspek konsultatif kepada
nelayan itu sendiri.
Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa
walaupun keterlibatan nelayan dalam penyusunan
rencana program dan penganggarannya melalui
Musrenbang sangatlah terbatas, namun di luar
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mekanisme Musrenbang terdapat organisasi-organisasi
nelayan dengan kelompok-kelompok nelayannya yang
mewakili nelayan miskin dalam proses penyusunan
rencana program dan penganggarannya. Mereka juga
pro-aktif untuk terlibat dalam pelaksanaan program
maupun monitoring program tesebut.
Akan tetapi strategi yang mereka tempuh
untuk berpartisipasi dalam proses formulasi program
masih bersifat diskusi informal dan lobi-lobi personal
baik dengan anggota legislatif maupun pimpinan dan
petugas di Dinas Perikanan dan Kelautan setempat
dan propinsi. Konsekuensinya, proses ini tidak selalu
menjamin tertampungnya aspirasi nelayan miskin
dalam program, dan belum memampukan nelayan
miskin itu sendiri untuk dapat menyalurkan aspirasinya
secara langsung.
Penelitian ini juga tidak menemukan adanya
dokumentasi yang menunjukkan analisis awal yang
memperhitungkan aspiasi kelompok nelayan sebelum
Dinas Perikanan dan Kelautan merumuskan program
bantuan dalam bentuk yang direncanakan, termasuk
rasionalitas penunjukkan kelompok yang menjadi
sasaran program.
REKOMENDASI
1.
Pemerintah daerah baik, baik di tingkat propinsi
maupun kabupaten/kota perlu mengoptimalkan
fungsi Musrenbang dalam menampung dan
mempertimbangkan aspirasi masyarakat miskin
dalam membuat perencanaan program yang
sesuai dengan kebutuhan mereka.
2.
Dinas
Perikanan
dan
Kelautan
perlu
menyediakan suatu mekanisme yang dapat
secara formal menampung aspirasi nelayan
sekaligus
memampukan
nelayan
untuk
menyalurkan aspirasinya secara langsung di luar
dari mekanisme Musrenbang, agar keterlibatan
kelompok nelayan miskin dapat dilembagakan.
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YANG BERDAMPAK PADA PERILAKU MASYARAKAT DALAM RANGKA
PEMENUHAN HAK BERPOLITIK WARGA NEGARA
DI PROVINSI SUMATERA UTARA
REGIONAL HEAD ELECTION PROCESS THE IMPACT OF DIRECT PUBLIC BEHAVIOR
IN THE CONTEXT OF POLITICS CITIZEN’S RIGHTS IN NORTH SUMATRA
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Abstract
Direct local elections is an illustration form of the democratic process that is realized by the government’s
seriousness implemented at all levels of government. Implementation of the local elections have a purpose
to carry out the implementation of a democratic system at the local level which is an extension of the central
government, furthermore also a moment for the community to voicing their political rights as citizens. In
practice, direct election conducted in some areas not yet in spite of the existence of violations to cause
conflict between the members. The problem is how to practice the local elections directly in the province of
North Sumatra; How is the behavior of the people of North Sumatra to direct the election process have been
implemented. Methods This study used a qualitative approach which is descriptive study. Then conducted
a qualitative analysis of the substance, the context, and the relationship between the perpetrators of the
campaign with an audience from the aspect of human rights. Based on field data, direct election practices
still use transactional practice, discrimination against particular groups, the lack of availability of facilities
for the group of disabled tools, election fraud, organizers are still in favor of one candidate, the high cost
elections, prone to horizontal conflict as a result of people’s behavior, and the function of political education
are not optimal.
Keywords : direct local elections, behaviour, human rights
Abstrak
Pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) merupakan sebuah gambaran dari bentuk proses demokrasi
yang diwujudkan oleh keseriusan pemerintah yang dilaksanakan disemua tingkat pemerintahan. Pelaksanaan
Pilkada bertujuan untuk melakukan penyelenggaraan sistem demokrasi ditingkat lokal yang merupakan
perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, selain itu juga merupakan momentum bagi masyarakat dalam
menyuarakan hak berpolitik sebagai warga negara. Pada praktiknya, pilkada secara langsung yang dilakukan
di beberapa daerah belum terlepas dari adanya pelanggaran-pelanggaran hingga menimbulkan konflik
antar sesama. Persoalannya adalah bagaimana praktik pemilihan kepala daerah secara langsung di Provinsi
Sumatera Utara; Bagaimanakah perilaku masyarakat Sumatera Utara terhadap proses pilkada secara langsung
yang telah dilaksanakan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif.
Kemudian dilakukan analisis secara kualitatif terhadap substansi, konteks, dan relasi antara pelaku kampanye
dari aspek HAM. Berdasarkan data lapangan, praktik pilkada secara langsung masih menggunakan praktik
transaksional, diskriminasi terhadap golongan khusus, minimnya fasilitas alat bantu bagi golongan disable,
kecurangan pilkada, penyelenggara yang masih berpihak pada salah satu calon, pilkada yang berbiaya mahal,
rawan konflik horizontal akibat perilaku masyarakat, dan fungsi pendidikan politik yang belum optimal.
Kata kunci: pemilihan kepala daerah secara langsung, perilaku masyarakat, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Hak warga negara untuk turut dipilih dan
memilih dalam pemilihan umum merupakan bagian
dari hak politik. Sebagaimana tercantum dalam
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
Pasal 21 ayat (1) menyatakan “setiap orang
berhak untuk ambil bagian di dalam pemerintahan
negerinya, apakah secara langsung atau melalui
perwakilan yang dipilih secara bebas”. Pelaksanaan
pesta demokrasi yang ada di Indonesia salah satunya
diimplementasikan dengan pemilihan kepala
daerah (Pilkada) secara langsung. Fenomena dalam
perpolitikan ini baru mencuat dengan berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4) yang menjelaskan
bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masingmasing sebagai kepala pemerintahan daerah
provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara
demokratis”.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 43
menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak
dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan
hak melalui pemungutan suara yang langsung,
umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Hal tersebut didukung dengan diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
Sejak berlangsungnya Pilkada secara
langsung di Indonesia tahun 2005 atau selama
hampir 10 tahun, telah terjadi dinamika positif
maupun negatif sebagai dampak dari penerapan
demokrasi deliberative dan partisipatif, mengingat
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sebelumnya kepala daerah dipilih tidak langsung
oleh pemilih namun diwakili oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD). Sebagai contoh yaitu pada saat
pilkada secara langsung berawal pada tahun 2008 yang
dilaksanakan di Medan, dimana pasangan Syamsul
Arifin-Gatot Pujo (Syampurno) menjadi pemenang.
Akan tetapi Dalam perjalanannya, Guburnur Syamsul
Arifin dalam tahun kelima jabatannya terkena kasus
hukum pengadilan Tipikor terkait pengadaan barang
saat menjabat sebagai bupati di Langkat, sehingga
wakilnya naik menjadi pejabat pelaksana. Hingga
pada tahun 2013 Gatot Pujo Nugroho pecah kongsi
dengan pasangannya dan membentuk pasangan baru
dengan Tengku Erry yang dinamakan Gatot-Tengku
Erry (GanTeng) hingga menjadi pemenang sekaligus
memastikan Pilkada Sumatera Utara Tahun 2013
ini hanya satu putaran. Sementara kubu dari Effendi
Simbolon-Jumiran Abdi (ESJA) dan pasangan Gus
Irawan Pasaribu-Soekirman (GusMan) tidak terima
dengan hasil itu. Mereka menuding Pilkada ini
diwarnai kecurangan. Dua kubu ini berencana akan
melaporkan sejumlah kecurangan itu ke Mahkamah
Konstitusi. “Kami keberatan dengan hasil Pilkada
ini, ada kecurangan yang dilakukan demi salah satu
pasangan calon. Kami akan bawa ini ke Mahkamah
Konstitusi,” kata saksi pasangan ESJA, Arteria.1
Selain itu, pilkada langsung juga berpengaruh
negatif secara substansial terhadap publik dan negara
sehingga hal tersebut perlu dievaluasi lebih mendalam.
Dampak prosedural berupa persoalan teknis
administratif telah dikaji oleh Bawaslu, misalnya
setidaknya menemukan empat kecenderungan
pelanggaran dalam Pilkada 2010, antara lain: Pertama,
tahapan pemutakhiran data pemilih atau daftar pemilih
atau DPT bahwa terdapat dugaan DPT pemilih ganda
atau pencatatan anggota TNI/Polri. Kedua, tahapan
1 http://nasional.news.viva.co.id/news/read/397902-takterima hasil-pilkada-sumut--kubu-effendi-simbolon-laporke-mk

penetapan pasangan calon seperti misalnya tidak
terpenuhinya persyaratan dukungan pasangan calon
baik dari partai maupun independen, ijasah palsu,
penarikan dukungan dari parpol terhadap calon.
Ketiga, tahapan kampanye seperti penggunaan
fasilitas oleh calon incumbent, mobilitas pegawai
negeri sipil, pengrusakan alat peraga kampanye, dan
politik uang. Keempat, tahapan pemungutan dan
penghitungan suara, dalam tahapan ini pelanggaran
yang terjadi dalam bentuk pelanggaran administrasi
dan pidana2.
Pro dan kontra yang terjadi menanggapi
pelaksanaan proses pilkada juga berkembang
di masyarakat sebagai warga negara yang
memiliki hak berpolitik. Sebagian menawarkan
sistem pilkada yang efektif dan efisien sehingga
mendapatkan kepala daerah yang berkualitas dan
terhindar dari korupsi. Caranya dengan opsi bahwa
gubernur, bupati/walikota dipilih secara perwakilan
atau melalui DPRD bukan dipilih secara langsung.
Selain itu, biaya yang ditimbulkan dari pilkada
ini juga tidak menelan banyak anggaran sehingga
bisa dialokasikan guna kesejahteraan masyarakat.3
Sebagian masyarakat lainnya menganggap pilkada
langsung perlu dipertahankan dengan banyak
pengetatan, mengingat setelah lama dihegemoni
oleh rezim orde baru, sehingga masyarakat
menginginkan demokratisasi dengan memperkuat
partisipasi publik dalam memimpin pemimpin dan
hal ini merupakan pencapaian berharga bangsa
Indonesia.4
Praktik berdemokrasi memang merupakan
suatu hal yang tidak mudah, selain berbiaya
mahal serta memerlukan sifat kenegarawanan
dari pasangan calon, praktik berdemokrasi juga
merupakan bentuk pemerintahan yang paling
2
3
4

Lihat harian Kompas, tgl. 4 Juni 2010.
Kompas, 03 Juli 2012
Ibid,

rumit dan sulit. Banyak ketegangan dan pertentangan,
karena demokrasi mensyaratkan kemauan dan
ketekunan para penyelenggaranya agar bisa berhasil.
Demokrasi diperlukan pengorbanan berbagai pihak
karena demokrasi dirancang untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang bertanggung jawab. Pemerintahan
demokratis memerlukan waktu dan proses untuk dapat
dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga negara.
Berbeda dengan pemerintahan diktator yang dapat
mengambil keputusan dan bertindak secara cepat. Oleh
karena itu di dalam pemerintahan yang demokratis,
pengambilan keputusan serta tindakan diperlukan
adanya dukungan publik sebagai akibat dari partisipasi
politik rakyat yang tinggi pada saat awal proses
demokrasi.
Sebagai pembanding, pada tahun 2010 Pusat
Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Sipil dan
Politik telah melakukan Penelitian Pemilihan Kepala
Daerah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dengan
hasil bahwa Pilkada langsung mempunyai kelebihan
dan kelemahan. Kelebihannya: mencerminkan adanya
kebebasan hak untuk memilih sebagai pemenuhan hak
politik warga negara; masyarakat berhasil memilih
pemimpin yang baik yang dapat memajukan daerahnya.
Kelemahannya: terjadinya pembelian suara atau money
politic, data pemilih kurang akurat; pendidikan politik
masyarakat yang masih rendah. Kemudian terdapat
beberapa opsi dalam penyempurnaan model pilkada
yang diinginkan diantaranya: pertama, gubernur
diangkat oleh presiden sedangkan bupati/walikota
melalui pilkada langsung; kedua, pilkada langsung di
kabupaten/kota sedangkan gubernur dipilih oleh DPRD
Provinsi; ketiga, pelaksanaan pemilihan presiden,
gubenur, bupati/walikota dilakukan secara bersamaan,
dan keempat, pemilihan gubernur dan bupati/walikota
dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.
Terkait dengan perilaku masyarakat dalam
rangka pemenuhan hak berpolitiknya, Kepala Biro
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Hukum Kementerian Dalam Negeri Prof. Dr. Zudan
Arif Fakrulloh menyatakan “masyarakat Indonesia
telah mengalami keletihan psiko politik dan sosial
politik”.5 Di Indonesia frekuensi pemilihannya
cukup tinggi, mulai dari pemilihan kepala daerah
hingga calon legislatif dan presiden. Bahkan,
masyarakat kita dalam satu periode pemilihan bisa
memilih tujuh kali. Tujuh kali memilih itu adalah
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) kota atau kabupaten, DPRD provinsi, DPR
RI, DPD, walikota dan wakil walikota, gubernur dan
wakil gubernur serta presiden dan wakilnya. Karena
tingginya penyelenggaraan pemilihan tersebut,
tegasnya, tingkat partisipasi pemilih menjadi sangat
rendah, bahkan ada daerah yang tingkat partisipasi
pemilihnya hanya 40 persen, yakni di Sumatera
Utara 6.
Selain membebani APBN, pilkada langsung
memiliki tingkat eskalasi konflik yang sangat tinggi,
bahkan ada 75 orang meninggal dalam konflik
pilkada. Selain adanya korban jiwa, kerugian harta
benda (materi) juga cukup besar, sebab banyak
fasilitas umum yang rusak akibat kemarahan
massa yang tidak puas dengan hasil pilkada.7
Pilkada langsung juga telah memunculkan gugatan
(sengketa), ada sekitar 638 gugatan terkait sengketa
pilkada diajukan ke MK yang berujung penyuapan
ke hakim MK dan 55 gugatan ke Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN).8 Sehingga dampak dari
pilkada langsung dapat mengakibatkan perubahan
perilaku masyarakat yang memiliki hak untuk
berpolitik untuk berubah menjadi oportunis dan
irrasional.
5
h t t p : / / i n fo b a n u a . c o . i d / d a m p a k- p i l ka d a langsung-rakyat-alami-keletihan-psiko-politik/
6
Ibid.
7
h t t p : / / w w w. a n t a r a j a t i m . c o m / l i h a t /
berita/122707/kemdagri-masyarakat-indonesiaalami-keletihan-psiko-politik
8
Ibid.
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Oleh karena itu, berdasarkan fenomena yang
telah dibahas sebelumnya maka patut dipertanyakan
dua hal yaitu pertama, bagaimanakah gambaran praktik
pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung
di Provinsi Sumatera Utara; kedua, bagaimanakah
perilaku masyarakat Sumatera Utara terhadap pilkada
secara langsung yang telah dilaksanakan. Sehingga
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
gambaran praktik pemilihan kepala daerah (Pilkada)
secara langsung yang terjadi di Provinsi Sumatera
Utara serta mengetahui perilaku masyarakat Sumatera
Utara terhadap pilkada secara langsung yang telah
dilaksanakan.
Metode Penelitian
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
perilaku serta preferensi tiap calon pasangan dalam
praktik pilkada secara langsung yang berkaitan dengan
isu hak berpolitik. Selain itu, penelitian ini berupaya
menggambarkan pola perilaku masyarakat terhadap
pilkada secara langsung melalui pendekatan Hak Asasi
Manusia (HAM) khususnya hak sipil dan politik.
Penelitian ini berusaha untuk menemukan langkahlangkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah maupun
penyelenggara pilkada dalam mencegah terjadinya
pilkada yang tidak bernuansa HAM.
Pengumpulan data primer dilakukan dengan
mewawancarai informan dan narasumber yang
berkompeten dalam pelaksanaan pilkada secara
langsung. Selain itu, data sekunder yang dikumpulkan
dalam penelitian ini digunakan sebagai pelengkap
guna menganalisa hasil penelitian lapangan. Dari
data dan informasi yang dikumpulkan dari informan
dan narasumber kemudian dilakukan analisis secara

kualitatif terhadap substansi, konteks, dan relasi
antara pilkada secara langsung dengan perilaku
masyarakat 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 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 Pikiran

			

Gambar 1
Berdasarkan gambar diatas penulis ingin
menjelaskan kerangka pemikiran yang berkaitan
dengan proses pemilihan kepala daerah secara
langsung yang berdampak pada perilaku masyarakat
dalam rangka pemenuhan hak berpolitik warga
negara. Penulis membagi 3 (tiga) kategori terkait
proses pilkada secara langsung yaitu pada saat tahap
penetapan pasangan calon (pemilih), kemudian
dilanjutkan pada tahap kampanye hingga pada
tahap pemungutan suara. Dari ketiga tahap tersebut,
penulis menduga terdapat pengaruh positif maupun

negatif terhadap perilaku politik masyarakat.
Dengan adanya dua pengaruh tersebut
mengakibatkan adanya kemungkinan terhadap suatu
keadaan dengan 3 (tiga) gejala diantaranya: pertama,
positif yang memberi arti adanya pemenuhan hak
politik bagi warga negara; kedua, negatif, yang berarti
adanya pengabaian hak politik bagi warga negara;
ketiga, netral yang berarti tidak ada pengaruh atau
perubahan apapun terhadap hak politik bagi warga
negara.
PEMBAHASAN
Praktik pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara
langsung di Provinsi Sumatera Utara
Pilkada secara langsung di Sumatera Utara
berawal pada tahun 2008 yang dilaksanakan pada tanggal
16 April 2008. Hasil akhir pilkada langsung Sumatera
Utara tahun 2008 tersebut memenangkan pasangan
kelima yaitu Syamsul Arifin-Gatot Pujo (Syampurno)
dengan total suara 1.396.892. sedangkan urutan kedua
yaitu pasangan dari partai PDIP, Tritamtomo dan
Benny Pasaribu (Triben) yang memperoleh dukungan
sebanyak 1.070.303 suara. H.Abdul Wahab Dalimunte
dan Raden Muhammad Syafe’i (Waras) dengan
dukungan suara sebanyak 858.528 suara. Kemudian
urutan keempat yaitu pasangan R.E Siahaan-H.Suherdi
(PASS) yang meraih 818.171 suara. Urutan terakhir
yaitu pasangan calon dari partai Golkar, H.M. Ali Umri
dan H. Maratua Simanjuntak dengan memperoleh
789.793 suara. Dalam perjalanannya, Guburnur
Syamsul Arifin dalam tahun kelima jabatannya terkena
kasus hukum pengadilan Tipikor terkait pengadaan
barang saat menjabat sebagai bupati di Langkat,
sehingga wakilnya naik menjadi pejabat pelaksana.
Pilkada Sumatera Utara tahun 2008
menghadirkan sisi menarik dari pertarungan slogan
atau singkatan nama pasangan calon gubernur.
Ada lima pasang calon gubernur, yaitu Ali Umri-
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Maratua Simanjuntak yang punya akronim
Umma, Tritamtomo-Benny Pasaribu dengan
Triben, RE Siahaan-Suherdi dengan Pass, Abdul
Wahab Dalimunte-Raden M. Syafe’i dengan
Waras dan Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho
dengan akronim Syampurno. Pilkada kemudian
memenangkan Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho
yang menjawab kesempurnaan akronim keduanya,
Syampurno.
Pilkada langsung Gubernur Sumatera
Utara juga berbuah sengketa pilkada. Mahkamah
Agung (MA) pernah menggelar perkara sengketa
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumut.
Gugatan datang dari pasangan calon dan wakil
gubernur Sumatera Utara (Sumut), Triamtomo
Panggabean-Benny Pasaribu atau disebut Triben.
Pasangan nomor urut dua ini menggugat Komisi
Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumut yang
memenangkan pasangan Syamsul Arifin-Gatot Pujo
Nugroho. Permohonan keberatan itu disampaikan
oleh tim penasihat hukum Triben yang tergabung
dalam Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Namun Majelis hakim Mahkamah Agung
(MA) yang dipimpin Paulus Effendy Lotulung
memutuskan keputusan KPUD Sumatera Utara
yang memenangkan pasangan Syamsul Arifin-Pujo
Nugroho (Syampurno) sah menurut hukum. Kuasa
hukum Triben meminta majelis membatalkan hasil
perhitungan suara dan keputusan KPUD Sumatera
Utara dan menetapkan menetapkan hasil perhitungan
suara sebanyak 1.355.697 untuk pasangan Triben,
sehingga menjadi pasangan terpilih Gubernur Dan
Wakil Gubernur Sumatera Utara priode 2008-2013.
Jika tidak, pasangan Triben memohon agar KPUD
Sumatera Utara melakukan perhitungan ulang.
Namun, semua dalil dan saksi-saksi pemohon
ditepis majelis. Dalam pertimbangannya, majelis
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menganggap keterangan saksi pemohon tidak cukup
kuat untuk membuktikan penyelewengan suara.
Dalam persidangan yang dipimpin oleh
Paulus Effendi Lotulung, tim kuasa hukum pemohon
mengurai sejumlah kecurangan yang dilakukan KPUD
untuk memenangkan pasangan Syamsul ArifinGatot Pujo Nugroho (Syampurno). Kecurangan itu
dilakukan melalui penambahan suara yang diduga
tidak sah kepada pasangan Syampurno yaitu sebanyak
42.409 suara. KPUD juga dituding mengurangi
suara pemohon sebesar 220.044 suara. Pengurangan
dan penambahan suara itu terjadi pada 25 daerah
pemilihan. Lima diantaranya adalah daerah kota, yaitu:
Pematang Siantar, Binjai, Medan, Sibolga dan Tebing
Tinggi. Sedangkan sisanya adalah daerah kabupaten,
yaitu: Asahan, Humbang Hasudutan, Mandailing
Natal, Pakpak Barat, Tapanuli Selatan, Tapanuli
Tengah, Tapanuli Utara, Tanjung Balai, Toba Samosir,
Batubara, Dairi, Deli Serdang, Karo, Labuhan Batu,
Langkat, Nias, Nias Selatan, Samosir, Serdang Bedagai
dan Simalungun. Dari segi pendataan pemilih, KPUD
juga dinilai menghilangkan 505.528 suara. Akibatnya,
ratusan ribu pemilih kehilangan hak untuk memilih.
Dalam permohonan keberatan yang dilayangkan oleh
kuasa hukum Triben, ada enam modus yang dilakukan
KPUD dalam menggolkan pasangan Syampurno. Tiga
kecurangan berasal dari sisi pemilih dan dua lainnya
karena kejanggalan dalam penerbitan kartu pemilih.
Dari sisi pemilih, kecurangan yang terjadi
berupa pemohon tidak tercantum dalam daftar pemilih
tetap (DPT), pemilih terdaftar namun tidak diberi kartu
undangan (form C6-KWK) dan pemilih membawa
identitas tapi tidak boleh mencoblos. Sementara dari
segi kartu pemilih, ditemukan dua keganjilan. Pertama,
adanya kartu terpilih yang dibuang dan ditelantarkan
seolah-olah telah diberikan kepada pemilih. Kedua,
terdapat surat suara yang digelapkan oleh petugas
KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).

Secara umum pemenuhan hak politik
warga Sumatera Utara dalam pilkada langsung
tahun 2008-2013 telah dipenuhi. Hanya saja
masih terdapat beberapa kekurangan di dalam
pelaksanaannya sehingga pilkada yang akan
datang diharapkan dapat lebih baik lagi mulai
dari segi penetapan pasangan calon, penetapan
pemilih, kampanye hingga proses pemungutan
suara. Yang demikian itu juga tidak terlepas dari
peran serta semua komponen baik dari pemerintah
daerah itu sendiri hingga masyarakat nya. Karena
proses berdemokrasi tidak hanya dilakukan oleh
sekelompok golongan tetapi ada berbagai pihak
yang ikut terlibat agar proses berdemokrasi tersebut
dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.
Sebagai contoh yaitu pada pemilihan Gubernur
Sumatera Utara yang digelar tanggal 7 Maret 2013,
angka golput cenderung sangat tinggi.  Angka
pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya
alias ‘golput’ mencapai 50%-65%, hal tersebut
disebabkan oleh sikap masyarakat Sumatera Utara
yang kecewa dengan situasi politik di Sumut karena
sudah dikhianati pada Pilkada Sumatera Utara tahun
2008. Pasangan Syampurno (Syamsul Arifin-Gatot
Pujo Nugroho) pada pemilihan Gubernur Sumatera
Utara tahun 2008 yang lalu menjanjikan masyarakat
Sumatera Utara tidak bodoh, tidak lapar, tidak sakit
dan masa depan rakyat terjamin, akan tetapi hal
tersebut sama sekali tidak terealiasasi setelah
mereka terpilih. Masyarakat merasa dibohongi oleh
para kandidat yang terpilih .
Selain tingginya angka golput yang terjadi
di Sumatera Utara, persoalan lain yang terjadi yaitu
hilangnya citra partai politik karena belakangan
gencar disorot oleh media massa atas dugaan kasus
korupsi yang menyeret para kadernya. Beberapa
hal yang menjadi penyebabnya banyak pemimpin
parpol yang lebih mengutamakan kepentingan

partainya ketimbang masyarakat. “Kebanyakan dari
para kader adalah politikus dan birokrat, padahal
sekarang kita mencari pemimpin yang benar-benar
mau membina perekonomian masyarakatnya, karena
itu menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat.
Padahal, dana yang dikucurkan untuk menggelar pesta
demokrasi rakyat Sumatera Utara ini mencapai ratusan
miliar. Akan tetapi hal ini tentu akan dibantah KPUD
yang mengatakan mereka sudah bekerja optimum
hingga melakukan sosialisasi yang intens kepada
seluruh lapisan masyarakat Sumatera Utara.
Kemudian terkait Pemenuhan hak bagi kaum
marjinal/rentan terutama tuna netra di Sumatera Utara
juga dikeluhkan. Sebagian masyarakat normal apalagi
yang penyandang cacat ada yang enggan datang ke
Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena masyarakat
merasa di TPS ada yang tidak beres. Ketidakberesan
tersebut dirasakan karena banyak masyarakat yang
tidak terima lembar C6 sebagai undangan kepada
masyarakat untuk memilih. Ini juga karena pihak
penyelenggara di tingkat TPS tidak maksimal dalam
melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan
hanya asal jadi sehingga masyarakat itu sendiri juga
merasa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
daerah selama ini sangat jauh dari mereka.
Perilaku Masyarakat Sumatera Utara terhadap
Pilkada Secara Langsung yang Telah Dilaksanakan
Pendefinisian hak turut serta dalam
pemerintahan selalu terkait dengan pendefinisian
hak politik warga ataupun hak untuk berpartisipasi
dalam pemerintahan. Partisipasi disini dilakukan oleh
warga negara secara langsung maupun tidak langsung.
Partisipasi, sebagaimana civil society dan demokrasi
merupakan istilah yang telah cukup tua, namun sebagai
konsep dan praktek operasional baru dibicarakan sejak
tahun 1970-an ketika beberapa lembaga internasional
mempromosikan praktek partisipasi dan perencanaan

Proses Pemilihan Kepala Daerah... (Tony Yuri Rahmanto)

33

serta pelaksanaan pembangunan. Sejak itu konsep
partisipasi telah berkembang dan memiliki
pengertian yang beragam meskipun dalam beberapa
hal sama.9
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah (pilkada) merupa
kan wujud kedaulatan
masyarakat lokal dalam membentuk sejarah politik
di daerahnya yang dapat mengubah paradigma
berfikir terhadap demokrasi pada masyarakat
lokal.10 Sebagai bentuk menumbuhkan kesadaran
masyarakat adalah bagian dari proses politik, dan
ada yang mengatakan, bahwa pemungutan suara
di Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah bentuk
partisipasi politik yang paling minimal.11 Pilkada
sebagai bentuk partisipasi politik yang kecil bagi
terciptanya budaya politik rakyat lokal menjadi
jalan pembuka (starting point) untuk menuju jalan
ke arah partisipasi politik yang lebih jauh.12
Menurut Ramlan Surbakti “rambu-rambu”
partisipasi politik sebagai berikut: pertama,
partisipasi politik yang dimaksudkan berupa kegiatan
atau perilaku luar individu warga negara biasa yang
dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa
sikap dan orientasi. Hal ini perlu ditegaskan karena
sikap dan orientasi individu tidak selalu termanifes
tasikan dalam perilakunya. Kedua, kegiatan
itu diarahkan untuk mem
pengaruhi pemerintah
selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik.
Termasuk ke dalam pengertian ini, seperti kegiatan
mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif
pembuat dan pelaksana kepu
tusan politik, dan
kegiatan mendukung ataupun menentang keputusan
9
Jimly Ashiddiqie, Hukum Tata negara dan PilarPilar Demokrasi; Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan
HAM (Jakarta : Konstitusi Press, 2005), hlm xiii
10
Evi
Juliansyah,
Pilkada,
Penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
(Bandung : Mandar Maju, 2007), hlm 82
11
Ibid.
12
Ibid.
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politik yang dibuat pemerintah.
Ketiga, kegiatan yang berhasil (efektif) maupun
yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk
dalam konsep partisipasi politik. Keempat, kegiatan
mempengaruhi peme
rintah dapat dilakukan secara
langsung ataupun secara tidak langsung. Kegiatan yang
langsung berarti individu mempengaruhi pemerintah
tanpa menggunakan perantara, sedangkan secara tidak
langsung berarti mempengaruhi pemerintah melalui
pihak lain yang dianggap dapat meyakinkan pemerintah.
Keduanya termasuk dalam kategori partisipasi politik.
Kelima, kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat
dilakukan melalui prosedur yang wajar (konvensional)
dan tak berupa kekerasan (nonviolence) seperti ikut
memilih dalam pemilihan umum, mengajukan petisi,
melakukan kontak tatap muka, dan menulis surat,
maupun dengan cara-cara di luar prosedur yang wajar
(tak konvensional) dan berupa kekerasan (violence),
seperti demonstrasi (unjuk rasa), pembangkangan halus
(seperti lebih memilih kotak kosong daripada memilih
calon yang disodorkan pemerintah), huru-hara, mogok,
pembangkangan sipil, serangan bersenjata, dan
gerakan-gerakan politik seperti kudeta dan revolusi.13
Di dalam perkembangan demokrasi di
Indonesia termasuk penyelenggaraan pilkada secara
langsung oleh rakyat di daerah menjadi ajang legitimasi
kekuasaan bagi setiap kepala daerah dan wakil kepala
daerah (gubernur dan wakil gubemur bupati dan wakil
bupati, serta walikota dan. wakil walikota) untuk
selalu di kontrol dalam pengambilan kebijakan yang
dibuat oleh kepala daerah.14 Rakyat sebagai pemilik
kedaulatan sudah menyerahkan sebagian kedaulatannya
untuk dikuasai oleh pemerintah, dan oleh sebab itu
kecerdasan rakyat untuk memilih personal yang akan
memerintah menjadi sangat menentukan masa depan
13
Ramlan Surbakti, Mamahami Ilmu Politik, (Jakarta :
PT. Gramedia Widiasarana, 1992), hlm 140
14
Elvi Juliansyah, Loc.Cit

daerahnya.15
Pemberian suara merupakan penentu di
dalam keberhasilan aktor politik untuk terpilih
atau tidak terpilih baik sebagai anggota legislatif,
presiden dan, wakil presiden, serta kepala daerah
dan, wakil kepala daerah. 16 Ironisnya rakyat
hanya dibutuhkan pada saat pemilihan, akan tetapi
bilamana pemilihan umum untuk anggota legislatif,
presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah
dan wakil kepala daerah sudah dilaksanakan, maka
mulailah para politisi berusaha untuk meninggalkan
rakyat sebagai pemilih.17
Dalam praktiknya di lapangan, ada gejala
bahwa sebagian masyarakat Sumatera Utara
di daerah belum tahu apa fungsi dari gubernur
dan wakilnya. Hasan yang seorang tuna netra
berpendapat bahwa “Siapa pun gubernurnya tidak
berpengaruh kepada kami, Selama ini kami juga
yang cari makan sendiri, gubernur sama sekali tidak
memberikan manfaat bagi masyarakat”. Bahkan ada
warga yang mengakui tidak mengenal gubernurnya
selama ini. Siapa itu Syamsul Arifin, siapa itu Gatot
atau Effendi Simbolon. Gubernur sama sekali tidak
ada hubungannya sama saya. Selama ini pun saya
tidak kenal siapa gubernur saya. Saya tetap bisa
hidup dan mancari makan. Begitu pandangan dari
salah satu warga masyarakat Provinsi Sumatera
Utara.
Berbeda dengan peran bupati, camat, lurah
dan kepala desa, dimana masyarakat dekat dengan
mereka karena pengurusan berkas pribadi, jaminan
raskin dan pembangunan sarana infrastruktur. Oleh
karena itu sebaiknya gubernur tidak usah dipilih
langsung cukup diangkat oleh presiden melalui
Menteri Dalam Negeri. Jadi biaya pilkada lebih
efisien dan jika ada urusan dengan pusat, para
15
16
17

Ibid.
Ibid.
Ibid.

bupati harus melalui para gubernur sebagai koordinator
pusat di daerah. Urusan subsidi dapat dikoordinasikan
melalui gubernur, sehingga akan tepat sasaran
pengelolaannya. Misalnya soal subsidi minyak dan
gas, sehingga penghematan anggaran dapat dilakukan,
dan dana pilkada tidak terbuang percuma. Dana yang
harusnya digunakan untuk pilkada dapat dialokasikan
bagi para disable atau penyandang cacat itu akan lebih
adil.
Pilkada secara langsung cenderung dekat
dengan issue politik uang atau money politic. Pernah
diungkapkan tokoh pemuda Sumatera Utara, Anwar
Shah dalam satu diskusi beberapa waktu lalu.
Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara ini
memperkirakan seorang calon walikota minimal harus
punya modal sebesar sekitar Rp50 miliar. Ada gejala
hampir belum ada pilkada yang bebas dari politik uang,
hanya saja caranya macam-macam, ada yang berupa
pemberian sumbangan ke organisasi masyarakat atau
dalam bentuk peralatan tertentu. Pelanggaran hak asasi
manusia banyak terjadi dalam pelaksanaan pilkada
langsung di Sumatera Utara, diantaranya yaitu money
politic, kekerasan, kampanye yang mengikutsertakan
anak kecil, black campaign, dan kisruh DPT. Dari
beberapa perilaku yang dijelaskan menyebabkan
proses konsolidasi demokrasi terhambat dengan adanya
pelanggaran hak asasi manusia karena nilai demokrasi
adalah pemenuhan hak asasi manusia.
Pilkada secara langsung di daerah tidak
harus diwarnai oleh kekerasan dan anarkisme, karena
sebetulnya siapapun yang menjadi pemenang dalam
Pilkada secara langsung yang diselenggarakan oleh
KPUD mestinya kita menerima secara lapang dada,
karena memang tujuan kita melaksanakan Pilkada adalah
tidak lain adalah mencari seorang yang dapat dipercaya
untuk membawa amanah rakyat secara keseluruhan.
Sikap seperti inilah yang akan menghambat proses
demokratisasi melalui penyelenggaraan Pilkada secara
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langsung, sehingga tidak mengenai sasaran dan citacita dalam membangun demokrasi di tingkat lokal.
Pilkada
secara
langsung
memang
mempunyai beberapa masalah tetapi dari masalah
itu tidak serta merta dapat dijawab melalui pilkada
tidak langsung. Pada saat ini Indonesia sedang
belajar proses berdemokrasi sehingga permasalahanpermasalahan yang terjadi di dalam pilkada secara
langsung merupakan pembelajaran bagi kita dalam
berpolitik praktis. Kendala yang kita hadapi dalam
pilkada secara langsung saat ini berupa administrasi
pasangan calon yang belum lengkap diikuti dengan
profil calon yang tidak jelas rekam jejaknya,
kemudian perlunya pembenahan DPT seperti data
pemilih yang lengkap dan berdomisili sesuai dengan
KTP. Dan yang terakhir adalah money politic yang
banyak terjadi tetapi sulit dibuktikan kejadiannya
maupun pelakunya.
Yang tidak kalah penting terkait perilaku
masyarakat terhadap proses pilkada secara langsung,
yaitu pada saat kepala daerah itu terpilih. Masyarakat
sekarang ini banyak dikecewakan oleh kepala daerah
yang terpilih dengan janji-janji kampanye. Kepala
daerah terpilih tidak mampu membuat perubahan
yang signifikan kepada masyarakat, sebagai contoh
yaitu tidak bisa memproduksi kebijakan yang
lebih baik, tidak bisa memperbaiki kualitas hidup
masyarakat menjadi lebih baik. Artinya setelah
pilkada langsung dilaksanakan, maka diperlukan
regulasi yang mengatur masyarakat maupun DPRD
untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap
kepala daerah yang terpilih.
Penulis berpendapat bahwa pilkada yang
baik di Provinsi Sumatera Utara dapat dilakukan
dengan cara: pertama, adanya perbaikan terhadap
proses election dalam hal pencalonan kepala
daerah, dimana calon tersebut harus memiliki
rekam jejak yang baik dari partai politik maupun
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dari perseorangan. Kedua, pembenahan data pemilih
baik untuk pilkada, pemilihan legislatif, maupun
pemilihan presiden artinya harus terintegrasi kepada
data pemilih nasional sehingga jauh lebih sederhana,
efisien dan terbebas dari manipulasi data pemilih.
Ketiga, pembenahan terhadap incumbent dimana
calon tersebut apabila ingin mengikuti pemilihan harus
mengajukan cuti terlebih dahulu atau menyatakan
mengundurkan diri dari jabatannya sehingga tidak
menggunakan fasilitas negara ataupun anggaran negara
untuk melakukan kampanye.
Pemilihan kepala daerah secara langsung
adalah langkah yang tepat dalam proses berdemokrasi
untuk wilayah Sumatera Utara. Hal tersebut berkaitan
dengan persaingan politik di Provinsi Sumatera Utara
yang cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi
lainnya. Dengan adanya pilkada secara langsung,
pemenuhan hak-hak warga negara dapat terakomodir
sehingga warga negara bebas menentukan pilihan bagi
pemimpin yang akan memimpin daerahnya. KPUD
provinsi maupun bawaslu provinsi telah melakukan
sosialisasi kepada mereka yang mempunyai keterbatasan
fisik (disable) untuk memberikan hak suaranya dalam
pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kemudian
Bawaslu juga menilai bahwa fasilitas yang telah
disediakan oleh KPUD bagi penyandang cacat sudah
tersedia dengan baik. Peran bawaslu selain menerima
pengaduan-pengaduan terkait pelanggaran pilkada juga
berperan aktif dalam mencari temuan yang berkaitan
dengan pelanggaran yang dilakukan oleh calon kepala
daerah baik di kabupaten hingga kecamatan maupun
kelurahan. Pelanggaran-pelanggaran yang sering
terjadi pada saat kampanye serta pengaduan yang
sering diterima Bawaslu adalah kurangnya syarat
administratif dari para calon dan juga money politic
yang dilakukan salah satu pasangan calon, akan tetapi
terkait dengan money politic bawaslu sangat sulit
untuk membuktikannya.

Proses konsolidasi demokrasi terhambat
dengan adanya pelanggaran hak asasi manusia
karena nilai demokrasi adalah pemenuhan hak asasi
manusia. Untuk kedepan pilkada langsung perlu
dievaluasi lagi agar lebih sehat untuk perpolitikan
di Indonesia. Opsi gubernur dipilih pusat adalah
salah satu yang dapat dipilih dalam rangka pilkada
berbiaya efisien, mengkoordinasikan para bupati
yang tidak mau bekerjasama mengatasi masalah
kawasan dan mengendalikan subsidi pusat terhadap
daerah agar lebih masuk akal dan menghemat
APBD yang layak digunakan untuk kesejahteraan
masyarakat, terutama kaum disable dan miskin
lainnya.18
Partisipasi masyarakat Sumatera Utara
pada saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara
langsung sudah dapat terpenuhi, artinya baik dari
KPUD maupun dari instansi pemerintah yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada sudah
menyiapkan sarana maupun prasarana yang baik.
Permasalahan yang terjadi adalah masyarakat
disuguhkan dengan calon kepala daerah ataupun
calon legislatif yang tidak sesuai dengan harapan
masyarakat. Dengan demikian, yang harus
diperbaiki dalam pemilihan kepala daerah secara
langsung adalah pada saat proses seleksi awal atau
proses rekrutmen calon kepala daerah yang harus
dibenahi, dan proses tersebut dimulai dari partai
politik.
Partai politik pun juga berkewajiban
untuk memberikan pendidikan politik kepada para
kadernya yang akan dicalonkan, karena hal tersebut
berkaitan dengan hasil akhir pada saat proses
pemilihan. Pada saat sekarang, masyarakat sudah
lebih cerdas dalam menentukan pilihan maupun
sikap terhadap pemimpin yang akan memimpin
daerahnya. Jika partai politik masih mengutamakan
18

Ibid

kepentingan elit partainya dipastikan partisipasi
masyarakat terhadap partai tersebut menjadi rendah.
Jika dibandingkan dengan pilkada tidak langsung,
tentunya pilkada langsung lebih banyak menggunakan
anggaran. Anggaran untuk melangsungkan pilkada
langsung dianggarkan dalam APBD murni. Pilkada
langsung juga mempunyai tahapan yang sangat panjang
dan rumit. Konflik horizontal juga terjadi dalam
pelaksanaan pilkada langsung. 19 Partisipasi pemilih
meningkat atau menurun tergantung pada calon kepala
daerah. Jika para calon kepala daerah berkompeten,
tentunya masyarakat akan antusias untuk mencoblos.20
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan
pembahasan
sebelumnya,
maka dapat diperoleh gambaran bahwa pertama,
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara
langsung di Provinsi Sumatera Utara dinilai dari
aspek pemenuhan hak politik warga negara cenderung
demokratis, dimana rakyat yang mempunyai hak suara
dapat memilih para pemimpinnya secara langsung.
Akan tetapi masih ada beberapa permasalahan seperti
adanya praktik transaksional, diskriminasi terhadap
golongan khusus, minimnya ketersediaan fasilitas
alat bantu bagi golongan disable, kecurangan pilkada,
ketidakindependenan penyelenggara, pilkada yang
berbiaya mahal, rawan terjadinya konflik horizontal,
dan fungsi pendidikan politik yang belum optimal
menjadikan catatan penting dalam penelitian ini.
Kedua, angka golput yang cukup tinggi di
provinsi Sumatera Utara disebabkan oleh KPUD
(Komisi Pemilihan Umum Daerah) kurang gencar
melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama
yang berada di pedesaan. Selain itu, alasan pemilih
melakukan golput dikarenakan keletihan psikososial,
19
Ridho Loebis, SH. (DPD Partai Golkar Provinsi
Sumatera Utara)
20
Ibid
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dimana masyarakat sering menghadapi proses
pemilihan baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi
dan nasional. Selain itu rendahnya partisipasi
pemilih disebabkan oleh hilangnya citra partai
politik yang belakangan gencar disorot oleh media
massa atas dugaan kasus korupsi yang menyeret
para kadernya.
Ketiga, terkait dengan perubahan perilaku
masyarakat terhadap proses pemilihan kepala daerah
secara langsung dinilai dapat membawa masa depan
demokrasi di Indonesia akan lebih baik apabila
masyarakat sudah bersikap lebih dewasa dalam
menentukan pilihan dan pengambilan keputusan
karena esensi dari proses berdemokrasi adalah
kedaulatan ada ditangan rakyat. Oleh karenanya
penulis sepakat jika sistem pilkada secara langsung
dilaksanakan di Indonesia yang bertujuan untuk
menjaring kepala daerah dan wakil kepala daerah
yang benar-benar menjadi pilihan rakyat, dan juga
dengan sistem ini hubungan emosional kepala
daerah dan wakil kepala daerah yang dipercayakan
oleh rakyat akan dapat berpihak pada rakyat
yang telah memilihnya, dibandingkan dengan
sistem keterwakilan, kepala daerah cenderung
mementingkan partai dan elit dari pada kepentingan
masyarakat.

terhadap hasil keputusan KPUD tidak terjadi.
Kedua,
terkait
perilaku
masyarakat
terhadap proses pilkada secara langsung, diharapkan
masyarakat juga harus berpikir positif terhadap para
calon pasangan kepala daerah agar para calon tersebut
sama-sama memberikan hal yang positif juga terhadap
pemilihnya. Dan bagi Partai Politik, diharapkan untuk
selalu memberikan pendidikan politik baik kepada
kader maupun masyarakat agar lebih memahami akan
hak untuk dipilih dan memilih secara bebas sehingga
tercipta proses demokrasi yang diinginkan.

Saran

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/397902-

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya
maka ada beberapa saran diantaranya: pertama,
penyelenggaraan
pemilihan
kepala
daerah
secara langsung hendaknya dilaksanakan oleh
seluruh komponen masyarakat, terutama pihak
penyelenggara pillkada pada saat pelaksanaan di
daerah dimana harus mengacu pada ketentuan
Undang-Undang yang ada dalam setiap pengambilan
keputusan oleh KPUD, agar sikap protes maupun
unjuk rasa yang berakibat konflik bagi masyarakat
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PELAKSANAAN PEMILU YANG AKSESIBEL DAN NON-DISKRIMINASI SEBAGAI UPAYA
PEMENUHAN HAK-HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS
ACCESSIBILITY AND NON-DISCRIMINATION OF ELECTION PROCEDURES TO RIGHTS PERSONS
WITH DISABILITIES
Junaidi Abdillah
Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan HAM
Pusat Litbang Hak-hak Sipil dan Politik Kementerian Hukum dan HAM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan Jakarta Selatan 12940
Email : junaidijun.abdillah@gmail.com
Abstract
Every citizen shall be involved in making policy and the state must protect these rights. Persons with
disabilities as part of the citizens who are vulnerable to discrimination requires more protection and special
treatment to be able to participate fully in the implementation of the general election on the basis of equal
rights and opportunities with other citizens. This study will analyze how efforts to fulfill the rights of persons
with disabilities Indonesian politics through elections that are not only implemented in direct , public , free,
confidential , honest and fair, but must be accessible and non-discrimination for persons with disabilities. The
method used in this research is using a qualitative approach, the technique of primary and secondary data
collection, as well as conducting an inventory of the legislation with normative and empirical methods. Based
on field data about the elections in Indonesia in 2004 until the 2014 elections a form of respect, protection and
fulfillment of the political rights of persons with disabilities through elections accessible and non-diskrimanasi
gradually have increased significantly although there are still barriers that limit and eliminating the political
rights of persons with disabilities.
Keywords : Disabilities, Election, Accessible and Non-Discrimination
Abstrak
Setiap warga negara berhak terlibat dalam mengambil kebijakan politik dan negara wajib melindungi hakhak tersebut. Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara yang rentan terhadap diskriminasi
memerlukan perlindungan lebih dan perlakuan khusus untuk dapat berpartisipasi secara penuh dalam
pelaksanaan pemilihan umum atas dasar kesamaan hak dan kesempatan dengan warga negara lainnya.
Penelitian ini akan menganalisa bagaimana upaya pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas Indonesia
melalui pelaksanaan pemilu yang tidak hanya dilaksanakan secara langsung, umum, bebes, rahasia, jujur dan
adil, melainkan harus aksesibel dan non-diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data primer dan
sekunder, serta melakukan inventarisasi peraturan perundang-perundangan dengan metode yuridis normatif
dan empiris. Berdasarkan data lapangan mengenai pelaksanaan pemilu di Indonesia pada tahun 2004 sampai
dengan pemilu tahun 2014 bentuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak politik penyandang
disabilitas melalui pemilu aksesibel dan non-diskrimanasi secara bertahap telah mengalami peningkatan
yang cukup signifikan meskipun masih terdapat hambatan yang membatasi dan menghilangkan hak politik
penyandang disabilitas.
Kata Kunci: Disabilitas, Pemilu, Aksesibel dan Non-Diskriminasi

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Dalam tataran teoritis yuridis-formal,
tuntutan penegakan hak politik telah diatur
dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
(Universal Declaration of Human Right) dan
Konvensi Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan
Politik (International Convenan on Civil Political
Right).1 Kedua resolusi tersebut telah menjamin
hak politik masyarakat demokratis, yaitu seluruh
masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk
berpartisipasi secara penuh dalam proses politik
dan memperoleh akses atau kemudahan dalam

paham demokrasi. Demokrasi yang berasaskan pada
kedaulatan rakyat, secara teori telah menjunjung tinggi
hak politik masyarakat yang tidak bisa dikurangi,
dibatasi atau dihilangkan. 3 Selain itu, hak politik
warga negara merupakan bagian hak konstitusi yang
harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara
khususnya pemerintah.
Penyandang disabilitas atau setiap orang yang
memiliki keterbatasan dalam jangka waktu yang
lama secara fisik, mental, intelektual atau sensorik
yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap
masyarakatnya menemui hambatan-hambatan yang
menyulitkan untuk berpartisipasi secara penuh dan

menyuarakan hak politiknya. Meskipun hukum
internasional telah menjamin dan melindungi hak
seluruh warga negara, dimana tidak ada perbedaan
setiap warga negara untuk berpartisipasi secara
penuh dalam berbagai aktivitas sosial dan politik
di negaranya. Tetapi sebagian masyarakat yang
tergolong sebagai penyandang disabilitas2 masih
mengalami diskriminasi. Penyandang disabilitas
masih mengalami kesulitan dan hambatan dalam
menyuarakan hak politiknya, disebabkan karena
kurangnya aksesibilitas sarana dan prasarana
yang mendukung penyandang disabilitas untuk
berpartisipasi secara penuh dalam proses politik.
Hak politik merupakan salah satu hak dasar setiap
warga negara dalam sebuah negara yang menganut

efektif berdasarkan kesamaan hak.4 Keadaan fisik yang
kurang sempurna dalam diri penyandang disabilitas
membuat mereka rentan terhadap segala bentuk
diskriminasi dalam berbagai aktivitas kehidupan sosial
dan politik. Diskriminasi berdasarkan disabilitas yaitu
setiap pembedaan, pelemahan, pengecualian atau
pembatasan atas dasar disabilitas yang berdampak pada
setiap tindakan yang membatasi atau menghilangkan
penikmatan dan pelaksanaan atas dasar kesetaraan
dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia
dan kebebasan yang fundamental dalam bidang politik,
ekonomi, sosial, budaya, sipil atau yang lainnya.5
Diskriminasi terhadap hak politik penyandang
disabilitas merupakan suatu tindakan atau sikap
yang secara langsung maupun tidak langsung telah
membatasi, mengurangi, mempersulit, menghambat,
atau mengganggu hak-hak politik penyandang
disabilitas dalam pemilihan umum, seperti:6 hak atas

1
Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat
(PPUA PENCA), Buku Panduan Akses Pemilu: Jaminan
Partisipasi Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas
(Jakarta: PPUA PENCA, 2011), 4.
2
Indonesia telah melakukan review terminology
mengenani istilah penyandang disabilitas sebagai
pengganti istilah penyandang cacat yang selama ini
dipergunakan dalam komunikasi sehari-hari maupun yang
tertuang secara resmi dalam dokumen negara. Penggunaan
istilah penyandang disabilitas (persons with disabilities)
sebagai pengganti dari istilah penyandang cacat tersebut
secara universal telah disepakati karena sesuai dengan
nilai yang terkandung Convention on The Right of Persons
With Disabilities (CRPD).
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3
Abdul Karim Zaidan, Masalah Kenegeraan Dalam
Pandangan Islam, Terj. Abdul Azis, Cet. I (Jakarta: Al Amin,
1984), 19.
4
Konvensi
Internasional
Mengenai
Hak-Hak
Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons
with Disabilities/ CRPD), Pasal 1.
5
CRPD, Pasal 2.
6
Muladi, ed., Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep
dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat
(Bandung: Refika Aditama, 2005), 261.

akses ke tempat pemungutan suara (TPS), hak untuk
didaftar sebagai pemilih, hak atas pemberian suara
yang rahasia, hak untuk dipilih menjadi anggota
legislatif, hak atas informasi mengenai pemilu, hak
untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu,
dan lain-lain.
Pada pelaksanaan pemilu yang telah
berlangsung di Indonesia khususnya sebelum
pemilu tahun 2004 sama sekali tidak terdapat bentuk
penghormatan, perlindungan dan pemenuhan
hak politik penyandang disabilitas. Hambatan
yang dihadapi penyandang disabilitas yaitu tidak
tersedianya kemudahan (aksesibilitas) pada sarana

berkomunikasi dengan bahasa isyarat atau membaca
braille dan penyandang disabilitas tidak bisa menjadi
anggota legislatif karena dianggap tidak sehat jasmani
dan rohani.7
Pemerintah dan KPU sebagai penyelenggara
pemilu di Indonesia, telah menunjukkan komitmennya
untuk terus meningkatkan pemenuhan hak-hak
politik penyandang disabilitas pada pelaksanaan
pemilu di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan
penandatanganan nota kesepahaman antara KPU dan
PPUA PENCA (Pusat Pemilu Akses Penyandang
Cacat) yang merupakan lembaga advokasi hak politik
penyandang disabilitas Indonesia, pada tanggal 11 Maret

dan prasana pemilu, baik secara fisik maupun nonfisik yang disediakan bagi penyandang disabilitas
untuk memilih secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil atas dasar persamaan hak dan
kesempatan dengan warga negara lainnya. Secara
fisik, tidak tersedianya kertas suara yang dilengkapi
braille dan masih terdapatnya tempat pemungutan
suara (TPS) yang berlokasi di tempat yang sulit
dijangkau oleh penyandang disabilitas, seperti di
area yang berbatu, bertangga-tangga, berbukitbukit, berumput tebal, akses jalan menuju tempat
pemungutan suara yang sulit dilalui penyandang
disabilitas, serta papan pencoblosan dan bilik suara
yang sulit dijangkau oleh penyandang disabilitas
khususnya pengguna kursi roda. Kemudian secara
non-fisik, terdapatnya sikap stereotif atau prejudis
penyelenggara negara dan peraturan perundangundangan yang mendiskriminasi penyandang
disabilitas. Misalnya mengenai persyaratan
bakal calon anggota DPR dan DPRD yang
mengharuskan mampu berbicara, menulis, dan
membaca bahasa Indonesia, serta sehat jasmani
dan rohani. Persayaratan-persayaratn tersebut
telah memperkecil kesempatan hak untuk dipilih
bagi penyandang disabilitas yang hanya mampu

2013. Dalam nota kesepahaman tersebut, KPU berjanji
akan menyelenggarakan setiap tahapan pemilu secara
inklusif, aksesibel dan non-diskrimantif khususnya bagi
penyandang disabilitas. Selain itu dalam menentukan
data pemilih penyandang disabilitas pada pemilu 2014,
KPU akan mencantumkan data jenis disabilitas bagi
pemilih penyandang disabilitas dan akan melibatkan
penyandang disabilitas dalam penyususnan regulasi
pelaksanaan pemilu 2014 untuk mengidentifakasi
dan mengakomodasi setiap kebutuhan penyandang
disabilitas dalam regulasi tersebut. Kerjasama antara
KPU dan PPUA PENCA merupakan langkah strategis
dan harapan cerah bagi pemenuhan hak-hak politik
penyandang disabilitas melalui pemilu yang aksesibel
dan non-diskriminasi, serta membuka peluang bagi
penyandang disabilitas untuk terlibat dalam sistem
penyelenggaraan pemilu dari tingkat nasional sampai ke
daerah.8 Meskipun dalam pelaksanaannya sampai saat
7		
Irwanto, Eva Rahmi Kasim, Asmin Fransiska, dkk,
Anlisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia : Sebuah
Desk-Review, [buku on-line] (Depok : Pusat Kajian Disabilitas
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia,
2010, diunduh pada 30 September 2013); tersedia di http://
aid.dfat.gov.au/Publications/Documents/pwd-sit-bahasa.pdf
; Internet, 22.
8
Suara Pembaruan, KPU Apresiasi Penyandang
Disabilitas [berita on-line] tersedia di http://www.beritasatu.
c o m / n a s i o n a l / 1 0 6 3 8 0 - kp u - a p re s i a s i - p e nya n d a n g Pelayanan Pemilu yang Aksesibel... (Junaidi Abdillah)
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ini masih terdapatnya faktor-faktor yang
menghambat, mengurangi, bahkan menghilangkan
hak-hak politik penyandang disabilitas dalam
pelaksanaan pemilu di Indonesia. Akan tetapi
bentuk perhatian pemerintah dan KPU sebagai
penyelenggara pemilu semakin kooperatif terhadap
upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan
hak-hak politik penyandang disabilitas.
Ada dua hal yang ingin penulis ketahui melalui
tulisan tentang pelaksanaan pemilu yang aksesibel
dan non-diskriminasi sebagai upaya pemenuhan
hak-hak politik penyandang disabilitas, yaitu:
Pertama, bagaimana bentuk upaya pemenuhan hak

Data dan Sumber Data
Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu
data primer dan sekunder. Data primer diperoleh
langsung dari informan yang ditetapkan. Data sekunder
meliputi data-data literatur, laporan-laporan penelitian,
arsip berita, peraturan perundang-undangan dan
dokumen lain yang relevan.

politik penyandang disabilitas Indonesia melalui
pemilu aksesibel dan non-diskrimanasi? Kedua,
mengapa pelaksanaan pemilu yang aksesibel dan
non-diskriminasi belum terlaksana pada setiap
tahapan pemilu di Indonesia?
Berdasarkan pada dua permasalahan tersebut,
peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi
pemilu aksesibel dan non-diskriminasi dalam
pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas
pada setiap tahapan pelaksanaan pemilu di Indonesia.
Peniliti berharap hasil penelitian ini menjadi bahan
evaluasi untuk setiap aspek yang terlibat dalam
pelaksanaan pemilu di Indonesia.

perundang-undangan dan kebijakan terkait dengan
pemenuhan hak politik penyandang disabilitas.
Selanjutnya akan dilihat juga bagaimana implementasi
dari penegakan hukum dan pelaksanaan kebijakan
tersebut di lapangan.

Metode Penelitian
Penelitian
ini
menggunakan
metode
penenlitian kualititaf dengan pendekatan deskriptif
analitik, dengan teknik pengumpulan data primer
dan sekunder serta melakukan inventarisasi
peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan pembahasan secara yuridis normatif dan
empiris.

disabilitas.html ; Internet; diunduh pada 7 Desember
2013.
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Analisis Data
Berdasarkan ruang lingkup penelitian ini, maka
data penelitian akan dianalisis secara deskriptif yang
terbagi dalam dua bagian, yaitu: Analisis yuridis, yaitu
melakukan identifikasi dan inventarisasi peraturan

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas
Seluruh warga negara dalam negara demokrasi
memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam
menyuarakan hak-hak politiknya dengan berpartisipasi
secara penuh dan efektif dalam pemilihan umum
untuk memutuskan nasib dan menentukan perjalanan
negaranya, tanpa adanya diskriminasi dan pembedaan
atas dasar apapun. Mengenai hak-hak politik warga
negara telah diatur secara khusus dalam Konvensi
Internasional PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International
Covenant on Civil and Political Right) tahun 1966
yang telah diratifikasi Indonesia melalui UndangUndang Republik Indonesia No 12 tahun 2005. Pada
Pasal 25 Konvensi Hak Sipil dan Politik tersebut telah
dijelaskan bahwa seluruh warga negara mempunyai hak
dan kesempatan yang sama, tanpa pembedaan apapun
dan tanpa pembatasan yang tidak layak untuk (i) Ikut

serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik
secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang
dipilih secara bebas, (ii) Memilih dan dipilih pada
pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan
hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan
melalui pemungutan suara secara rahasia untuk
menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari
para pemilih (iii) Memperoleh akses pada pelayanan
umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti
umum. Selain itu perlindungan dan pemenuhan hakhak politik warga negara untuk berpartisipasi secara
penuh dan efektif dalam pemilu telah diatur dalam
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 3

yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh
negara tanpa adanya diskriminasi atas dasar disabilitas
dan tanpa batasan selain dari yang dibenarkan dalam
masyarakat bebas dan demokratis. Pernyataan dalam
dokumen The Bill of Electoral Right for Citizens with
Disabilities yaitu, bahwa setiap warga negara memiliki
hak dan kesempatan yang sama, tanpa pembedaan atas
dasar disabilitas yang disandangnya baik secara fisik,
intelektual, sensorik, intelektual, mental atau lainnya
untuk:10
1. Mendapatkan akses berdasarkan persyaratan
umum tentang persamaan dan kesetaraan hak
dalam melaksanakan kegiatan masyarakat baik

setelah Amandemen, Undang-Undang No.39 tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43, UndangUndang mengenai pemilu (UU No.12 Tahun
2003, UU No.23 Tahun 2003, UU No.22 Tahun
2007, UU No. 10 Tahun 2008, UU No.8 Tahun
2012), serta peraturan-peraturan KPU mengenai
pelaksanaan pemilu. Meskipun sistem hukum
nasional dan internasional telah menjamin bahwa
semua warga negara memiliki hak yang sama dalam
penyelenggaraan pemilihan umum, akan tetapi
dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia sampai saat
ini sebagian warga negara yang termasuk dalam
kelompok masyarakat rentan karena disabilitasnya,
sering kali luput dari jangkauan pelayanan dan
bahkan mengalami perlakuan yang tidak adil serta
diskriminatif.9
Hak-hak politik penyandang disabilitas
dalam pemilihan umum telah termuat dalam
dokumen internasional mengenai The Bill of
Electoral Right for Citizens with Disabilities (Hak
Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum).
Dalam dokumen tersebut terdapat lima hak politik
penyandang disabilitas dalam pemilihan umum

secara langsung maupun tidak langsung melalui
wakil yang dipilih secara bebas.
2. Berpartisipasi berdasarkan persyaratan umum
tentang persamaan hak dalam melakukan
pemilihan.
3. Mendaftar dan untuk memilih dalam pemilihan
umum secara murni dan berkala, pemungutan
suara yang bersifat plebisit berdasarkan hak pilih
yang universal dan sama.
4. Memberikan suara dalam pemungutan suara
yang bersifat rahasia.
5. Dipilih atau mencalonkan diri dan melaksanakan
perintah setelah terpilih.
Berdasarkan hal tersebut, maka setiap negara
wajib mengambil langkah-langkah tersebut agar
penyandang disabilitas dapat memperoleh kesempatan
yang sama dalam menikmati dan menjalankan hakhak politiknya pada pemilihan umum. Ketentuan ini
telah dijamin dalam Konvensi Internasional Mengenai
Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi
Internasional Mengenai Hak-Hak Penyandang
Disabilitas (CRPD) yang telah diratifikasi melalui

9
Saharudin Daming, Marjinalisasi Hak Politik
Penyandang Disabilitas (Jakarta: Komnas HAM, 2011),29.

10
IDEA, The Bill of Electoral Right for Citizens with
Disabilities [dokumen on-line]; tersedia di http://www.
idea.int/elections/upload/Final_Bill_of_Rights.pdf; Internet;
diunduh pada 20 April 2014.
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Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang
Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai HakHak Penyandang Disabilitas (CRPD).
Pemilu Yang Aksesibel Dan Non-Diskriminasi
Berdasarkan pada kondisi penyandang
disabilitas yang memiliki keterbatasan secara
fisik, mental, sensorik dan intelektualnya, maka
mereka memerlukan kemudahan dan perlakuan
khusus untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan
efektif dalam setiap tahapan dan teknis pelaksanaan
pemilihan umum atas dasar kesamaan kesempatan.
Kesamaan kesempatan hak politik terhadap
penyandang disabilitas dalam pemilihan umum
merupakan keadaan yang menyediakan peluang
atau aksesibilitas (kemudahan) bagi penyandang
disabilitas untuk dapat berpartisipasi secara penuh
dan efektif. Pemilihan umum yang aksesibel dan
non-diskriminasi merupakan suatu kondisi dari
sebuah proses penyelenggaraan pemilu yang
menyediakan kemudahan bagi pemilih penyandang
disabilitas, sehingga memungkinkan penyandang
disabilitas dapat mengikuti setiap tahapan pemilu
secara bebas dan tanpa hambatan. Pemilihan
umum yang aksesibel dan non-diskriminasi akan
terlaksana jika syarat-syaratnya terpenuhi, antara
lain yaitu:11 (a) Hukum dan peraturan pemilihan
umum harus menjamin semua proses dan tahapan
dalam pemilihan umum yang aksesibel dan nondiskriminasi, memastikan bahwa setiap aspek
aksesisibilitas dalam pemilihan umum terpenuhi.
Hukum tersebut mengatur pengadaan fasilitas yang
memudahkan penyandang disabilitas, serta bentuk
sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran yang
berupa sikap maupun perbuatan mengurangi atau
11
AGENDA, Pemilu yang Aksesibel [artikel on-line]
tersedia di http://www2.agendaasia.org/index.php/id/
pemilu-dan-disabilitas/pemilu-yang-aksesibel; Internet;
diunduh pada 1 Juli 2013.

44

Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 6 No. 1, Juli 2015

menghilangkan aksesibilitas dalam proses pemilu.
(b) Tempat pemungutan suara (TPS) harus berada di
area yang datar (tidak berbatu dan berumput tebal),
serta pintu masuk TPS harus berukuran sekurangkurangnya 90cm agar pengguna kursi roda bisa masuk,
keluar dan bergerak secara leluasa di dalam TPS. Jika
TPS ditempatkan di gedung yang bertangga, maka
harus disediakan bidang landai (ramp) atau lift. Untuk
menjamin pemilih tuna netra melakukan pemungutan
suara secara rahasia, maka harus disediakan alat bantu
memilih di setiap TPS. Lebar bilik suara sekurangkurangnya 1m dan tinggi meja berukuran 90cm dengan
rongga di bawahnya, untuk memudahkan penyandang
disabilitas pengguna kursi roda. (c) Setiap petugas
KPPS harus memahami hambatan yang dialami oleh
penyandang disabilitas dalam pemilu yang tidak
aksesibel dan bagaimana menghilangkan hambatan
tersebut. (d) Materi pendidikan pemilih dan sosialisasi
harus dibuat dalam bentuk yang aksesibel, harus
ada penerjemah bahasa isyarat dalam iklan layanan
masyarakat di televisi, iklan tercetak juga harus
tersedia dalam bentuk braille atau audio, dan bentuk
yang mudah dibaca.(e) Setiap penyandang disabilitas
harus didata berdasarkan jenis disabilitasnya dan
fasilitas yang mereka butuhkan dalam pemilihan
umum. Penyandang disabilitas bisa menyebutkan jenis
akomodasi yang mereka perlukan untuk melakukan
pemungutan suara sehingga penyelenggara pemilu
setempat bisa membuat rencana untuk pengadaan
fasilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas. (f)
Jika terjadi pelanggaran dalam tahapan pemilu dan
proses pemungutan suara, penyandang disabilitas
perlu didorong untuk menyampaikan pengaduannya
ke Komisi Pemilihan Umum dan proses pengaduan
tersebut harus bisa diakses oleh penyandang disabilitas.
Berdasarkan hal tersebut, maka penyelenggaraan
pemilu yang menjamin dan memastikan seluruh
warga negara dapat berpatisipasi secara penuh dan

efektif khususnya bagi penyandang disabilitas
harus berasaskan pada prinsip Luber, Jurdil,
aksesibel dan non-diskriminasi. Menurut ketua
umum PPUA PENCA (Pusat Pemilihan Umum
Akses Penyandang Cacat), Ariani Soekanwo telah
menjelaskan bahwa:12
“Prinsip Luber Jurdil itu sebenarnya belum
cukup untuk menjamin dan memenuhi hak
politik penyandang disabilitas karena asas
tersebut tidak lain merupakan instrumen
hukum yang lebih bersifat umum. Sebagai
contoh misalnya kita lihat pada asas
langsung yang berarti setiap pemilih
harus menggunakan hak pilihnya secara
langsung tanpa diwakilkan. Nah, hal ini
agak berbeda dengan keadaan yang dialami
beberapa pemilih penyandang disabilitas
karena kesulitan mencoblos sendiri akibat
disabilitasnya, sehingga pemberian suara
mereka umumnya diwakili oleh petugas
penyelenggara pemungutan suara di TPS”
12

Dalam wawancara pada tanggal 3 april 2014.

Penyandang disabilitas perlu mendapatkan
perhatian serius terutama dalam bentuk perlindungan
lebih dan perlakuan khusus dari pemerintah dan KPU
(Komisi Pemilihan Umum) sebagai penyelenggara
pemilu. Perlakuan khusus dan perlindungan lebih
terhadap penyandang disabilitas tersebut dilakukan
bukan atas dasar pengistimewaan, pemanjaan dan
belas kasihan. Melainkan atas dasar keberpihakan
dan pengakomodasian yang wajar atas keterbatasan
yang dialami penyandang disabilitas sebagai upaya
mewujudkan keadilan dan persamaan hak serta
kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dan
penuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
khususnya dalam penyelenggaraan pemilu. Negara
wajib memberikan perlakuan khusus dan perlindungan
lebih terhadap penyandang disabilitas sebagai bentuk
kompensasi atas disabilitas yang disandangnya.13
13
Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyandang
Disabilitas-Tahun 2013 [buku on-line]; diunduh pada 21
November 2013; tersedia di http://www.ppuapenca.org/
galeri/; Internet;. Pasal 5 Bagian Dua Mengenai Hak Perlakuan
Khusus dan Perlindungan Lebih.

Gambar A.1
Sikap Petugas KPPS
Sumber: Buku Panduan KPPS Pemilu 2014
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Pada proses pelaksanaan pemilu di Indonesia
tahun 2014 yang lalu, bentuk penghormatan,
perlindungan dan pemenuhan hak politik
penyandang disabilitas semakin kompleks pada
setiap tahapan pemilu. Mulai dari proses sosialisasi
pemilu, pendataan pemilih, sampai dengan proses
pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
di tempat pemungutan suara (TPS) telah memuat
peraturan yang harus memperhatikan hak-hak
politik penyandang disabilitas. Peraturan-peraturan
tersebut antara lain: (a) Terjaminnya aksesibilitas
penyandang disabilitas dalam menyuarakan hak-hak
politiknya secara penuh dan efektif pada pelaksanaan

gerak bagi pemilih penyandang disabilitas pengguna
kursi roda (Pasal 18 ayat 3 Peraturan KPU No.26
Tahun 2013). Meja untuk kotak suara tidak terlalu
tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh pemilih
penyandang disabilitas pengguna kursi roda dan meja
tempat bilik suara harus memiliki kolong yang cukup
sehingga pemilih disabilitas pengguna kursi roda
dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa (Pasal
20 ayat 1 Peraturan KPU No.5 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Peraturan KPU No.26 Tahun 2013). (d)
Tersedianya alat bantu pilih untuk tuna netra (template
braille) yang merupakan bagian dari perlengkapan
pemungutan suara di setiap TPS (Penjelasan Pasal

pemilu, serta termuatnya unsur aksesibilitas
sebagai asas pemungutan dan penghitungan suara
pada penyelenggaraan pemilihan umum (Pasal
2 ayat 2 Peraturan KPU No.26 Tahun 2013). (b)
Mekanisme pemilihan pada pemilu 2014 adalah
dengan mencoblos, hal tersebut lebih memudahkan
penyandang disabilitas khususnya disabilitas tuna
netra (Pasal 35 ayat 2 huruf b Peraturan KPU No.26
Tahun 2013). (c) KPPS harus menjamin sarana
dan prasrana TPS yang aksesibel bagi penyandang
disabilitas, yaitu: Ketua KPPS harus menyebutkan
adanya kemudahan bagi pemilih penyandang
disabilitas dalam memberikan suara di TPS saat
memberikan surat pemberitahuan pemungutan
suara dalam Pemilu legislatif 2014 (Pasal 15 ayat 2
Peraturan KPU No.26 Tahun 2013). Aturan standar
dalam pembuatan TPS yaitu luas TPS minimal harus
memiliki panjang 10 m dan lebar 8 m. Pembuatan
TPS harus di tempat yang mudah dijangkau oleh
penyandang disabilitas seperti di area yang tidak
berbatu, tidak berumput tebal, tidak berbukitbukit, tidak melompati parit atau got dan tidak
bertangga-tangga (Pasal 18 ayat 1 dan Pasal 17 ayat
2 Peraturan KPU No.26 Tahun 2013). Kemudian
Pintu masuk dan keluar TPS harus menjamin akses

142 ayat 2 UU No.8 tahun 2012, Pasal 33 Peraturan
KPU No.3 tahun 2014, Pasal 21 huruf k, Pasal 26,
Pasal 40 ayat 2 dan Pasal 107 Peraturan KPU No.26
Tahun 2013). (e) Pemilih penyandang disabilitas
dapat dibantu oleh pendamping yaitu orang lain atau
anggota KPPS atas permintaannya sendiri. Bagi
penyandang disabilitas yang tidak dapat berjalan,
pendampingan hanya dilakukan untuk membantu
pemilih menuju bilik suara dan pencoblosan dilakukan
oleh pemilih sendiri. Bagi penyandang disabilitas yang
tidak memiliki kedua belah tangan dan tuna netra,
pendamping dapat membantu untuk mencoblos surat
suara sesuai dengan kehendak pemilih dan disaksikan
oleh salah satu anggota KPPS. Setiap pendamping
yang ditunjuk membantu penyandang disabilitas dalam
pemilihan, wajib merahasiakan pilihan dari pemilih
dan menandatangani Formulir Model C3 (Pasal
157 UU No.8 Tahun 2011, Pasal 41 Peraturan KPU
Peraturan KPU No.26 Tahun 2013). Jika, pendamping
pemilih dengan sengaja memberitahukan pilihan
pemilih kepada orang lain maka akan diancam dengan
sanksi pidana kurungan maksimal 1 tahun dan denda
maksimal Rp.12.000.000 (Pasal 283 UU No.8 Tahun
2011).
Secara garis besar bentuk penghormatan,
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perlindungan dan pemenuhan hak-hak politik
penyandang disabilitas melalui pemilu yang
aksesibel dan non-diskriminasi pada pemilu tahun
2014 telah diatur dalam sistem hukum nasional
mengenai pelaksanaan pemilu tahun 2014, baik
dalam peraturan perundang-undangan atau
peraturan KPU.
Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemilu Yang
Akasesibel Dan Non-Diskriminasi
Sampai saat ini tujuan untuk menciptakan
pemilu yang aksesibel dan non-diskriminasi
bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya
terealisasi secara optimal. Masih terdapatnya
hambatan yang membatasi hak politik penyandang
disabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan
pemilu di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh
beberapa faktor yang menjadi penghambat, antara
lain yaitu:14 Belum terdapatnya informasi secara
komprehensif mengenai data pemilih penyandang
disabilitas berdasarkan jenis disabilitasnya.
Sebagian besar penyandang disabilitas masih rentan
dan terbelakang dalam berbagai sektor kehidupan
dan penghidupan. Masih terdapatnya sikap negatif
masyarakat normal yang bermakna destruktif
seperti; sikap apriori, sinis dan prejudis terhadap
penyandang disabilitas. Isu mengenai pemilu
aksesibel dan non-diskrimanasi bagi penyandang
disabilitas masih dianggap sebagai hal yang kurang
penting. Padahal, jika aksesibilitas dalam TPS
itu terwujud maka tidak hanya akan memberikan
kemudahan bagi penyandang disabilitas, tetapi juga
akan lebih memberikan kemudahan bagi masyarakat
lainnya. Secara hukum, hak-hak politik penyandang
disabilitas sudah cukup terjamin dalam peraturan
perundang-undangan pemilu, akan tetapi seluruh
14

PPUA PENCA, Buku Panduan Akses Pemilu, h 16.

peraturan tersebut tidak tersosialisasikan secara efektif
kepada penyelenggara pemilu tingkat bawah. Serta
bimtek (bimbingan teknis) yang dilakukan KPU kepada
KPPS masih sangat jarang sekali menyentuh tentang
pelayanan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Sehingga masih banyak penyelenggara pemilu di
tingkat bawah tidak tahu mengenai perlakuan khusus
dan penjaminan lebih terhadap penyandang disabilitas.
Kemudian masih terdapatnya peraturan perundangundangan pemilu yang belum menyebutkan secara
jelas mengenai hak pilih penyandang disabilitas,
sehingga penyandang disabilitas masih terdiskriminasi
dalam tahapan pendaftaran pemilih. Persyaratan
pemilih yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang
pemilu yaitu setiap warga negara yang telah genap
berumur 17 tahun atau sudah menikah. Seharusnya
peraturan tersebut perspektif disabilitas, yaitu setiap
warga negara termasuk penyandang disabilitas tanpa
membeda-bedakan jenis disabilitasnya. Belum
terdapatnya sanksi hukum yang tegas terhadap setiap
tindakan atau sikap yang secara langsung maupun
tidak langsung telah membatasi, mengurangi,
mempersulit, menghambat, atau mengganggu hak-hak
politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.
Padahal, itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran
terhadap HAM (Hak Asasi Manusia).
KESIMPULAN
Pelaksanaan pemilu di Indonesia secara bertahap
telah mengalami perubahan yang cukup signifikan
terhadap pemenuhan hak-hak politik penyandang
disabilitas. Khususnya pada tiga periode pelaksanaan
pemilu di Indonesia, yaitu pemilu tahun 2004, 2009 dan
2014. Dalam perundang-undangan pemilu di Indonesia,
awalnya tidak terdapat peraturan yang secara khusus
memuat tentang penghormatan, perlindungan dan
pemenuhan hak-hak penyandang politik disabilitas.
Akan tetapi, pada pelaksanaan pemilu 2004 sudah
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mulai dibuat peraturan yang menjamin hak-hak
politik penyandang disabilitas untuk menggunakan
hak-hak politiknya (aktif dan pasif) secara penuh dan
efektif. Selain terjadinya perubahan pada kebijakan
dan terdapatnya sarana prasarana pemilu di TPS
(tempat pemungutan suara) yang aksesibel dan
non-diskriminasi untuk menjamin hak-hak politik
penyandang disabilitas. Pelaksanaan pemilu yang
aksesibel dan non-diskriminasi bagi masyarakat
penyandang disabilitas belum terlaksana secara
penuh dan optimal karena masih terdapat faktorfaktor yang menghambat realisasi pemenuhan
hak-hak politik penyandang disabilitas sesuai

manusia seluruh warga negara Indonesia perlu
melakukan tindakan (obligation to conduct)
untuk menghilangkan faktor-faktor yang
menjadi penghambat pelaksanaan pemilu
yang aksesibel dan non-diskriminasi bagi
masyarakat penyandang disabilitas.
b. KPU dalam melakukan sosialisasi pemilu
maupun Bimtek (bimbingan teknis) bagi
jaringannya di tingkat bawah harus memuat
materi mengenai sarana dan prasarana
TPS, serta pelayanan yang aksesibel bagi
penyandang disabilitas.
c. Petugas KPPS harus memiliki kesadaran,

dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun
demikian, hal tersebut telah menjelaskan bahwa
Negara telah menjalankan tanggung jawab dan
kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan
memenuhi hak-hak seluruh warga negaranya tanpa
terkecuali. Perhatian pemerintah dan KPU semakin
meningkat terhadap hak-hak politik penyandang
disabilitas sebagai kelompok masyarakat yang
rentan terhadap diskriminasi. Maka dari itu,
pemerintah dan KPU terus mendorong penyandang
disabilitas untuk berpartisipasi secara aktif dalam
pelaksanaan pemilu dan semakin sadar akan hakhaknya.

bahwa hak-hak penyandang disabilitas untuk
mendapatkan aksesibilitas baik secara fisik
maupun non-fisik di dalam TPS telah diatur
oleh hukum internasional dan nasional yang
termuat dalam peraturan perundang-undangan
pemilu.
2. Bagi Penyandang Disabilitas
a. Penyandang disabilitas diharapkan lebih
sadar lagi akan hak-haknya dan membuka diri
tanpa harus merasa beda dengan orang normal
lainnya.
b. Menghilangkan sikap apriori terhadap politik,
karena dengan meningkatnya partisipasi
politik penyandang disabilitas dalam pemilu
akan menghilangkan diskriminasi dan
mewujudkan kesetaraan hak diberbagai
bidang kehidupan dan penghidupan.

SARAN
Untuk meningkatkan atau memajukan
penghormatan, perlindungan dan pemenuhan
hak-hak politik penyandang disabilitas dalam
pelaksanaan pemilu di Indonesia melalui pemilu
yang dilaksanakan tidak hanya secara Luber
dan Jurdil, tetapi juga secara aksesibel dan nondiskriminasi.
1. Bagi Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu
a. Pemerintah sebagai pemangku kewajiban
(duty bearer) atas pemenuhan hak asasi
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Abstract
The enactment of Law Number 11 of 2012 on juvenile criminal justice system on July 30, 2014, became
beginning of a paradigm change in procedure and law enforcement officers in the handling of Children in
Conflict with the Law. These changes put forward the completion of criminal cases involving child offenders,
victims, family perpetrator / victim, and others to work together to find a fair settlement with emphasis on
restoring victims and not merely retaliation. This study uses normative juridical approach by analyzing library
materials that are used as the main ingredient, which include the primary legal materials, secondary, and
tertiary associated with the process of dealing with juvenile justice law. Based on that through this paper the
authors wanted to know how the position of juvenile criminal justice system in Indonesia and how the forms of
justice for children in conflict with the law under the laws of the juvenile criminal justice system, and the role
of law enforcement agencies in implementing the law. It can be concluded that the juvenile criminal justice
system is part of the general judicial system that guide the implementation of the mechanism of justice for
Children in Conflict with the Law. Justice for Children in Conflict with the Law Statutory juvenile criminal
justice system not only not solely intended for the offender, but also to the victim with regard to the interests
of the child. Therefore, the role of law enforcement officers directed the completion of criminal cases focus on
supporting children through diversion to achieve restorative justice.
Keywords: Justice, Children in Conflict with the Law and Juvenile Criminal Justice System
Abstrak
Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada tanggal
30 Juli 2014, menjadi awal dimulainya perubahan prosedur dan paradigma aparat penegak hukum dalam
penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Perubahan ini mengedepankan penyelesaian
perkara tindak pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain untuk
bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan korban dan bukan semata-mata
pembalasan. Berdasarkan hal tersebut melalui tulisan ini penulis ingin mengetahui bagaimana kedudukan
sistem peradilan pidana anak (SPPA) dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan bagaimana bentuk keadilan
bagi anak berhadapan dengan hukum menurut undang-undang SPPA, serta peran aparat penegak hukum
dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
normatif dengan melakukan analisis bahan pustaka yang digunakan sebagai bahan utama, yang mencakup
bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang terkait dengan proses peradilan anak berhadapan dengan
hukum. Dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari sistem peradilan
umum yang menjadi pedoman dalam mekanisme pelaksanaan peradilan bagi ABH. Keadilan bagi ABH

menurut Undang-Undang SPPA tidak hanya tidak
semata-mata ditujukan bagi pelaku, tetapi juga
untuk korban dengan memperhatikan kepentingan
bagi anak. Oleh karena itu peran aparat penegak
hukum harus mengutamakan upaya penyelesaian
perkara pidana anak melalui diversi untuk mencapai
keadilan restoratif.
Kata kunci: Keadilan, Anak Berhadapan dengan
Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Anak

A. Pendahuluan
Anak bukanlah untuk dihukum melainkan
harus diberikan bimbingan dan pembinaan,
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peradilan anak.2
Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
pada 31 Juli 2014 merupakan tantangan bagi aparat
penegak hukum untuk mengimplementasikan prinsip
terbaik bagi anak dalam proses penyidikan, penuntutan
dan putusan serta pelaksanaan hukuman. Salah satu
bentuk penerapan prinsip terbaik bagi anak dalam
Undang-Undang SPPA yaitu mengkategorikan anak
yang berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak hanya
anak yang berkonflik dengan hukum, tetapi juga anak
yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang
menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2). Hal ini

sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai
anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak
adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai
calon generasi penerus bangsa yang masih dalam
masa perkembangan fisik dan mental.Terkadang
anak mengalami situasi sulit yang membuatnya
melakukan tindakan yang melanggar hukum.
Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum
tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian
dimasukan dalam penjara.1
Paradigma baru dalam memperlakukan anak
yang berhadapan hukum adalah mementingkan
pada kebaikan anak, selama ini secara hukum
anak yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi
hukuman seperti halnya orang dewasa. Sementara
apabila berbicara tentang sesuatu yang terbaik bagi
anak, maka kata kuncinya adalah dengan cara tidak
menghukum. Tentunya kata “tidak menghukum”
bukan menjadi kata yang berharga mati, oleh karena
bertentangan dengan keadilan, sehingga yang
terpenting adalah menerapkan prinsip-prinsip yang
bersifat prosedural dan mencari alternatif hukuman
yang paling sesuai dengan tujuan dilakukanya

didasari bahwa anak yang menjadi korban dan saksi
juga harus mendapatkan perlindungan dan keadilan,
karena akibat terjadinya suatu peristiwa pidana
bisa mengganggu kelangsungan hidup dan tumbuh
kembangnya.
Substansi yang paling mendasar dalam UndangUndang SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai
keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan
untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses
peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan
diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan
sosial secara wajar baik bagi pelaku maupun anak yang
menjadi korban dan saksi.
Keadilan restoratif merupakan suatu proses
diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu
tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi
masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk
membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik
dengan melibatkan korban, memperbaiki, rekonsiliasi,
dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan
pembalasan.3

1
M.Nasir Djamil. Anak Bukan Untuk Dihukum
(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.1.

3
Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
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2
Waluyadi. Hukum Perlindungan Anak (Bandung:
CV.Mandar Jaya, 2009), hlm. 46

Tidak semua kalangan sepakat dengan
paradigma keadilan restoratif dalam kasus Anak
Berhadapan Hukum. Salah satunya seperti yang
diungkapkan oleh Martina dalam Kompasiana
tanggal 21 Agustus 2012. Martina mengungkapkan
segi negatifnya sebagai berikut:Anak Berhadapan
dengan Hukum dinilai sebagai subyek hukum
yang belum cakap dan tidak dapat memahami apa
yang dilakukannya. Tetapi, pada jaman globalisasi
seperti sekarang ini pembentukan karakter dan pola
pikir anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan baik
rekan bergaul maupun hal-hal lain yang mudah
sekali didapatnya melalui media informasi baik

Pemasyarakatan, berdasarkan data yang dirilis oleh
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian
Hukum dan HAM, sampai dengan bulan Agustus 2014,
jumlah anak yang berstatus tahanan atau narapidana
seluruh Indonesia adalah 3255 anak. Keadaan seperti
ini menjadi keprihatinan kita karena masih banyak
anak-anak yang menjalani masa kecilnya mendekam
dibalik tembok lembaga pemasyarakatan.
Berkaitan dengan penerapaan undang-undang
SPPA ini ada 3 hal yang penulis ingin ketahui yaitu
Pertama bagaimana kedudukan sistem peradilann
pidana anak dalam Sistem Peradilan Pidana di
Indonesia. Kedua, bagaimana bentuk Keadilan Bagi

secara elektronik maupun non elektronik. Sehingga,
suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh ABH
bisa jadi memang dikehendaki oleh ABH dan dia
juga memahami apa akibat dari perbuatan yang
dilakukannya itu. Bila tindak pidana yang dilakukan
anak tersebut ancaman pidananya dibawah 7
tahun dan dilakukan diversi terhadapnya, maka
dikuatirkan hal itu tidak memberi efek jera dan
ABH akan melakukannya lagi4.
Konsep keadilan Restoratif telah muncul
lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif
penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja
Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu
proses semua pihak yang berhubungan dengan
tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk
memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana
mengatasi akibat pada masa yang akan datang.
Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi
dan diversi.5
Anak yang berhadapan dengan Hukum
di Indonesia terbilang cukup tinggi, ini bisa
dilihat dari jumlah anak yang ditahan di Lembaga

Anak Berhadapan dengan Hukum menurut Undangundang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak dan ketiga, bagaimana peran aparat
penegak hukum dalam upaya memberikan keadilan
bagi anak yang berhadapan dengan Hukum.

4
http://www.kpai.go.id/artikel/konsep-keadilanrestoratif-perlindungan-anak/ (diakses 16 februari 2015)
5
Ibid

6
Mardjono Reksodipoetro, Hak Asasi Manusia dalam
Sisten Peradilan Pidana, (Jakarta, Penerbit Pusat Pelayanan
Keadilan dan Pengabdian hukum UI,1994), hlm.84

B. Kedudukan Sistem Peradilan Pidana Anak
Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
1. Sistem Peradilan Pidana
Sistem peradilan anak merupakan bagian
dari sistem peradilan pidana, maka untuk itu perlu
diketahui terlebih dahulu tentang sistem peradilan
pidana. Sistem Peradilan Pidana adalah jaringan
pengadilan yang bekerjasama secara terpadu di antara
bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu
baik jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut
Mardjono6 mengemukakan bahwa sistem peradilan
pidana (criminal justice system) adalah sistem dalam
suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.
Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan
kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi
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masyarakat.
Muladi7 menegaskan bahwa makna
integrated criminal justice system adalah
sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan,
yang dapat dibedakan dalam 3 sinkronisasi:
Pertama, sinkronisasi struktural (struktural
synchronization); yaitu keserampakan dan
keselarasan dalam rangka hubungan antarlembaga
penegak hukum. Kedua sinkronisasi substansial
(substantial synchronization); yaitu keserampakan
dan keselarasan yang bersifat vertical dan horizontal
dalam kaitannya dengan hukum positif. Dan Ketiga,
sinkronisasi cultural (cultural synchronization)
adalah keserampakan dan keselarasan dalam
menghayati
pandang-pandangan,
sikap-sikap
dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari
jalannya sistem peradilan pidana.
Menurut Romli Atmasasmita ada beberapa
ciri pendekatan “sistem” dalam peradilan pidana
ialah8 (i) titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi
komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan,
pengadilan dan lembaga pemasyarakatan); (ii)
pengawasan dan pengendalian penggunaan
kekuasaan oleh komponen peradilan pidana, (iii)
efektivitas sistem penanggulangan kejahatan
lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara;
(iv) penggunaan hukum sebagai instrument untuk
memantapkan “the administration of justice.
2. Karakter Sistem Peradilan Pidana
Sistem Peradilan Pidana memiliki karakter9
sebagai berikut:
a. Interface
7
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana
(Badan Penerbit UNDIP, 1995) ,hlm.1-2
8
Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana
Kontemporer (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.29.
9
Muhammad, Rusli, Sistem Peradilan Pidana
Indonesia. (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm.1.
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b.

c.

d.

Interface
dimaksudkan
adalah
sistem
peradilan pidana selalu saling berhadapan
dengan lingkungannya mengingat begitu
besar pengaruh lingkungan masyarakat dan
bidang-bidang kehidupan masyarakat terhadap
keberhasilan pencapaian tujuannya.
Tujuan Sistem Peradilan Pidana(SPP)
Tujuan SPP meliputi jangka pendek, jangka
menengah, dan jangka panjang. Tujuan jangka
pendek lebih diarahkan kepada pelaku tindak
pidana dan mereka yang potensi melakukan
kejahatan, yaitu diharapkan pelaku sadar
akan perbuatanya sehingga tidak melakukan
kejahatan lagi, demikian pula orang lain tidak
melakukan kejahatan sehingga kejahatan
semakin berkurang.Tujuan jangka menengah
terwujudnya suasana, tertib, aman, dan damai
di dalam masyarakat. Sementara tujuan
jangka panjang adalah terciptanya tingkat
kesejahteraan yang menyeluruh dikalangan
masyarakat.
Keterbukaan
Mengandung arti bahwa sistem peradilan
pidana membuka diri terhadap perkembangan
yang terjadi dalam lingkungan masyarakat,
baik berhubungan dengan perkembangan
yang terjadi dalam lingkungan masyarakat,
perkembangan ilmu pengetahuan, terutama
yang berkaitan dengan ide-ide atau ajaranajaran dasar atau teori-teori hukum termasuk
pula perkembangan di bidang-bidang lainnya.
Transformasi nilai
Karakteristik ini menunjukan bahwa sistem
peradilan pidana dalam kerjanya harus
menyertakan dan memperjuangkan nilainilai dalam setiap tindakan dan kebijakan
yang dilakukan.Kebijakan dan pilihan sistem
peradilan pidana dengan menempatkan nilai

e.

sebagai sukma dan landasan moral harus
ditransformasikan dalam segala bentuk
tindakan dan prilaku.Transformasi nilai
yang melekat pada sistem peradilan pidana
adalah nilai-nilai yang telah disepakati dan
tercermin dalam rumusan sila-sila dalam
pancasila.
Mekanisme kontrol
Sistem peradilan pidana adalah menjalankan
pengawasan sebagai respon terhadap
penanggulangan kejahatan.

3. Sistem Peradilan Pidana Anak
Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan
Pidana Anak disebutkan definisi Sistem Peradilan
Pidana Anak adalah proses penyelesaian perkara
anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap
penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan
setelah menjalani pidana. Di dalam kata sistem
peradilan pidana anak, terdapat istilah “sistem
peradilan pidana” dan istilah anak.Kata “anak”
dalam frasa “sistem peradilan pidana anak” mesti
dicantumkan, karena untuk membedakan dengan
sistem peradilan pidana dewasa.10
Anak adalah anak, dan bukan orang dewasa
yang kecil, sehingga dalam proses hukuman
harus dibedakan dengan orang dewasa11. Menurut
Barda Nawawi Arief, ada dua hal yang menjadi
dasar pemikiran dalam menyelenggarakan proses
peradilan pidana bagi anak, yaitu:12 Pertama, bahwa
anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan)
bukan dipandang sebagai penjahat (criminal),
tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan
bantuan; Kedua, pendekatan yuridis terhadap anak
10
11

M.Nasir Djamil. Op.Cit. hal 43.

Waluyadi. Op.cit. Hal 46

12
Muladi dan Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai
Hukum Pidana.(Bandung: Alumni, 1992), hlm.123.

hendaknya mengutamakan persuasif-edukatif dan
pendekatan (kejiwaan/psikologi) yakni sejauh mungkin
menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat
menghukum, bersifat degradasi mental dan penurunan
semangat (discouragement) serta menghindari
proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses
perkembangan kematangan dan kemandirian secara
wajar.
4. Tujuan Sistem Peradilan Anak
Seperti yang dikemukakan sebelumnya, bahwa
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak menggunakan paradigma
keadilan restoratif yang menitikberatkan pemulihan
pelaku dan korban dalam proses penghukuman.
Menurut M.Nasir Djamil13 Tujuan SPPA dengan
Paradigma Restoratif dicapai melalui tujuan penjatuhan
sanksi. yaitu diikutsertakan korban untuk berhak aktif
terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian
tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada
apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban,
besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatanya,
jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas
pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi.
C. Keadilan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum
1. Konsep Keadilan Restoratif Justice
Pasca perkembangan orientasi pemidanaan
yang mendudukan korban sebagai bagian penting dari
tujuan pemidanaan.Perkembangan pemikiran tentang
pemidanaan selanjutnya berrgerak kearah orientasi
baru dimana penyelesaian perkara pidana merupakan
suatu hal yang menguntungkan bagi semua pihak pun
menjadi wacana yang paling mutakhir dipikirkan orang
saat ini14. Keadilan restoratif ditawarkan sebagai suatu
13
M.Nasir Djamil. Op.Cit, hal.45
14
Eva Achjani Zulfa. Pergeseran Paradigma Pemidanaan
(Bandung : CV.Lubuk Agung, 2011), hlm..63.
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pendekatan yang dianggap dapat memenuhi tuntutan
itu.Pengembalian otoritas penyelesaian pidana dari
lembaga lembaga peradilan sebagai wakil negara
kepada masyarakat melalui pendekatan keadilan
restoratif dimana korban dan masyarakat merupakan
komponen yang harus ada dan menenentukan.15Bagi
tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau remaja,
maka pendekatan ini sangat cocok sebagai media
untuk mengajarkan nilai-nilai baru bagi pelaku yang
masih muda.
Restoratif justice dalam sistem peradilan
pidana anak adalah penyelesaian perkara tindak
pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga

yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan
terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
Untuk mencapai tujuan tersebut maka Undang-Undang
SPPA dalam Pasal 5 ayat 1 secara tegas dan ekplisit
mewajibkan kepada aparat penegak hukum untuk
menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam
proses peradilan pidana anak mulai dari para ajudikasi
ditingkat penyidikan, penuntutan, persidangan sampai
dengan pasca ajudikasi selama pelaksanaan pidana.
Beberapa aspek lain dalam Undang-Undang
SPPA ini yang berorientasi pada perlindungan
kepentingan anak dan keadilan restoratif antara lain:
Pertama, definisi anak dan usia anak yang bisa

pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk
bersama-sama mencari penyelesaian yang adil
dengan menekankan pemulihan kembali pada
keadaan semula, dan bukan pembalasan.
Menurut Arif Gosita16 apabila keadilan
dikaitkan dengan perlindungan anak, maka antara
lain dapat dikatakan, bahwa dimana ada keadilan, di
situ seharusnya terdapat pula perlindungan anak yang
baik. Anak dilindungi untuk dapat melaksanakan
hak dan kewajibannya secara rasional, bertanggung
jawab dan bermanfaat. rasional, berarti: masuk akal,
wajar, tetapi kerasionalannya tersebut dapat bersifat
positif atau negative. bertanggung jawab, berarti:
dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal
(terhadap sesama manusia) dan vertical (terhadap
Tuhan), dapat dipertanggungjawab-kan terhadap
orang lain dan diri sendiri; dan bermanfaat, berarti:
bermanfaat untuk orang lain, masyarakat, bangsa,
dan diri sendiri.
Tujuan dari pembuatan Undang-Undang
Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak yaitu agar dapat terwujud peradilan

diproses hukum pidana, sebelumnya dalam UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak, definisi anak yang digunakan adalan Anak
Nakal yang melakukan tindak pidana dan telah berusia
8 tahun sampai dengan 18 tahun, sedangkan dalam
Undang Undang SPPA pengertian anak diperluas
lagi, dan cenderung kepada penggunaan anak dalam
sistem peradilan, yaitu Anak yang Berhadapan dengan
Hukum, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Anak
yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Anak yang
Menjadi Saksi Tindak Pidana yang telah berumur 12
tahun sampi dengan 18 Tahun.
Kedua, terjaminnya hak-hak anak dalam
system peradilan karena terdapat asas-asas yang harus
ditaati dalam proses peradilan anak dalam pasal 2 yaitu:
perlindungan; keadilan; nondiskriminasi; kepentingan
terbaik bagi anak; penghargaan terhadap pendapat
anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
pembinaan dan pembimbingan anak; proporsional;
perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai
upaya terakhir dan penghindaran pembalasan.
Ketiga, Pembentukan dan perubahan fungsi
lembaga-lembaga baru yang berperan dalam proses
pidana yaitu anak Lembaga Pembinaan Khusus
Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat Anak

15
Ibid
16
Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Jakarta:
PT Bhuana Ilmu Populer, 2004), hlm.243.
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menjalani masa pidananya. Lembaga Penempatan
Anak Sementara (LPAS) adalah tempat sementara
bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
(LPKS) adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial
yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan
sosial bagi Anak.
Ke-empat, bentuk pemidanaan dalam
Undang-Undang SPPA berdasarkan pertimbangan
segi keadilan dan kemanusiaan serta menjunjung
tinggi harkat dan martabat anak. Oleh karena itu
bentuk hukuman didasarkan pada usia anak dan
penjatuhan hukuman penjara merupakan pilihan

merupakan salah satu mekanisme yang digunakan
dalam proses restoratif.
Tujuan keadilan restoratif dalam pidana anak
adalah:
a. Menekankan keadilan pada perbaikan
pemulihan keadaan Berorientasi pada korban.
b. Memberikan kesempatan pada pelaku untuk
mengungkapkan rasa sesalnya pada korban
sekaligus bertanggungjawab.
c. Memberikan kesempatan kepada pelaku dan
korban untuk bertemu untuk mengurangi
permusuhan dan kebencian.
d. Mengembalikan keseimbangan dalam

terakhir.
Seorang pelaku tindak pidana anak dapat
dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi
pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14
tahun (Pasal 69 ayat (2)) dan Pidana, bagi pelaku
tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.
Selain itu berdasarkan pasal 21 ayat (1) dalam hal
anak yang umur belum 12 tahun melakukan tindak
pidana maka proses hukumnya tidak sampai ke
pengadilan, tetapi sampai tingkat penyidikan.),
Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan
Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan
untuk: menyerahkannya kembali kepada orang tua/
Wali; atau mengikutsertakannya dalam program
pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di
instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang
menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di
tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam)
bulan.

masyarakat dengan melibatkan anggota
masyarakat dalam upaya pemulihan.
Tujuan keadilan restorative justice diatas
sejalan dan diakomodir dengan tujuan diversi seperti
yang disebutkan dalam pasal 6 Diversi Bertujuan:
a. Mencapai perdamaian antara korban dan
pelaku;
b. Menyelesaikan perkara pidana di luar proses
peradilan;
c. Mendorong pelaku mempertanggungjawabkan
perbuatannya;
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada
anak.
Diversi wajib diupayakan pada tingkat
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak
di pengadilan negeri dan dilaksanakan pada anak yang
melakukan tindak pidana yang diancam hukuman
pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan
merupakan pengulangan tindak pidana (pasal 7).
Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan
melibatkan anak dan orang tua/Walinya, korban dan/
atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan,
dan pekerja sosial professional dan dapat juga
melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau

2. Diversi Proses Mencapai Tujuan Keadilan
Restorative
Diversi merupakan proses pengalihan
penyelesaian perkara anak dari proses peradilan
pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi
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masyarakat.
(Pasal 8 ayat (3)) ada beberapa hal yang diperhatikan
dalam proses diversi:
a. Kepentingan korban;
b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
c. Penghindaran stigma negative;
d. Penghindaran pembalasan;
e. Keharmonisan masyarakat; dan
f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban
umum.
Kesepakatan diversi harus mendapatkan
persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban
serta kesediaan anak dan keluarganya,kecuali untuk

•

tindak pidana yang berupa pelanggaran; tindak
pidana ringan; tindak pidana tanpa korban; atau
nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah
minimum provinsi setempat. Dan kesepakatan ini
dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/
atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan,
serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
(Pasal 11) Hasil kesepakatan diversi dapat
berbentuk antara lain perdamaian dengan atau tanpa
ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orang
tua/wali; Keikutsertaan dalam pendidikan atau
pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling
lama tiga bulan; atau pelayanan masyarakat.
3. Prinsip-Prinsip dalam Proses Peradilan Anak
Prinsip-prinsip yang melekat pada para
pihak dalam proses restoratif, antara lain:
• Kesukarelaan
Prinsip
ini
pada
dasarnya
mensyaratkan akan adanya unsur kerelaan
dari semua pihak untuk bersama-sama
mencari jalan keluar dari suatu sengketa
atau tindak pidana yang melibatkan
anak yang terjadi dalam masyarakat.
Prinsip kesukarelaan merupakan faktor

58

Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 6 No. 1, Juli 2015

•

utama dalam mencapai kesepakatan diversi.
Kesepakatan perdamaian diversi harus
mendapatkan persetujuan dan kesediaan dari
pihak korban dan atau keluarga anak korban
, kecuali untuk tidak pidana tertentu. (Pasal 9
ayat (2)). Demikian juga anak yang berkonflik
dengan hukum harus secara sadar dan sungguhsungguh menyelesaikan masalah hukum
dengan diversi dengan bersedia melaksanakan
hasil dari kesepakatan perdamaian dan atau
hukuman yang dijatuhkan kepadanya
Kerahasiaan
Para pihak juga diminta menjaga
kerahasian apabila didalam proses yang
terjadi terdapat hal-hal yang berkaitan dengan
kesusilaan atau nama baik dari pihak-pihak
yang terlibat dalam perkara ini. Pada pasal 3
huruf j anak yang berhadapan dengan hukum
berhak untuk tidak dipublikasikan.
Selanjutnya dalam pasal 19 dinyatakan
bahwa identitas anak, anak korban, dan
atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam
pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
Bahkan nama orang tua, alamat dan hal lain
yang dapat mengungkapkan jati diri anak
yang berhadapan dengan hukum juga harus
dirahasiakan.
Untuk menjaga kerahasian anak
disidangkan dalam ruang sidang khusus
anak dan dan waktu dan ruang tunggu sidang
dipisahkan dari orang dewasa (Pasal 53).
Hakim yang memeriksa perkara anak dalam
sidang harus menyatakan tertututp untuk
umum (Pasal54) dan hanya pihak-pihak terlibat
langsung yang diperbolehkan mengikuti
persidangan.
Non Diskriminasi
Prinsip
non
diskriminasi
harus

•

•

diterjemahkan bahwa prinsip equality before
the law sehingga tidak adanya perlakuaan
yang berbeda didasarkan suku, agama, ras,
golongan jenis kelamin, etnik, budaya dan
bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran
anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
(Pasal 1 huruf c).
Akses terhadap pendampingan dari lembaga
terkait
Apabila para pihak yang terlibat dalam
proses tersebut merasa dibutuhkan suatu
lembaga lain untuk membantu pencapaian
hasil suatu penyelesaian perkara pidana,

di pengadilan anak yang berada di lingkungan peradilan
umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap,
ditahan, dan diadili pembinaanya wajib dilakukan oleh
pejabat khusus yang memahami masalah anak.Namun,
sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum,
keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses
penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui
Diversi berdasarkan pendekatan keadilan restorative.
Berikut ini adalah peran dan upaya aparat penegak
hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang SPPA
dalam proses peradilan pidana anak:
1. Kepolisian
Polisi bertindak dalam proses penyidikan,

maka dalam prinsip ini hendaknya akses
lembaga terkait untuk berpartisipasi dibuka
seluas-luasnya.
Akses
ini
juga
memberikan
kesempatan bagi masyarakat berperan
serta dalam perlindungan anak mulai dari
pencegahan sampai dengan reintegrasi
sosial. (Pasal 53).
Perlindungan khusus terhadap kelompok
rentan
Dibutuhkan upaya khusus untuk
menempatkan pihak-pihak yang termasuk
kelompok rentan kedalam posisi yang
sejajar dengan pihak-pihak lain. Oleh
karenanya Penyidik, Penuntut dan Hakim
wajib memberikan perlindungan khusus
bagi anak yang diperiksa karena tindak
pidana yang dilakukannya dalam situasi
darurat. (Pasal 17).

yaitu untuk mencari dan menemukan suatu
peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak
pidana yang dilakukan anak. Yang membedakan
dengan penyidik dalam perkara pidana umum yaitu
untuk menjadi penyidik dalam kasus pidana anak
seorang penyidik harus memenuhi syarat yang
sesuai dengan pasal 26 ayat (3) antara lain: telah
berpengalaman sebagai penyidik; mempunyai
minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah
anak; dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang
peradilan anak.
Untuk melakukan penyidikan terhadap
perkara anak penyidik tidak bertindak sendiri
tetapi penyidik wajib meminta pertimbangan atau
saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah
tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam
hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta
pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan,
psikolog, psikater, tokoh agama, Pekerja Sosial
Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan
tenaga ahli lainnya, bahkan dalam hal melakukan
pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi,
penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja
Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan
Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau

D. Peran Aparat penegak Hukum dalam Sistem
Peradilan
Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak
dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak
yang berhadapan dengan hokum wajib disidangkan
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diadukan (Pasal 27).
Dalam proses penyidikan seorang
penyidik wajib mengupayakan penyelesaian
secara Diversi dalam waktu paling lama 7
(tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dan
dalam jangka waktu paling lama 30 hari. Upaya
diversi ini dilakukan agar tindak pidana yang
dilakukan oleh anak tersebut tidak berlanjut
pada proses penuntutan (Pasal 29).
Apabila terjadi kesepakatan perdamaian
dalam proses diversi ditingkat penyidikan maka
penyidik menyampaikan berita acara diversi
beserta kesepakatan diversi kepada ketua

dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan
tugas penuntutan bagi tindak pidana anak yang
dilakukan oleh orang dewasa.
Paling lama setelah 7 (tujuh) hari menerima
berkas perkara dari penyidik maka penuntut
umum harus melakukan upaya diversi dengan
melibatkan pihak-pihak terkait dan dilaksanakan
paling lama 30 (tiga puluh) hari. Apabila dicapai
kesepakatan dalam proses diversi maka penuntut
umum menyampaikan berita acara diversi kepada
ketua Pengadilan negeri untuk dibuat kesepakatan.
Sebaliknya tidak berhasil penuntyut melimpahkan
perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan

pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
Sebaliknya jika upaya diversi gagal penyidik
wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan
perkara ke penuntu umum dengan melampirkan
berita acara diversi dan laporan penelitian
kemasyarakatan.
2. Kejaksaan
Apabila upaya diversi dalam proses
penyidikdan tidak berhasil maka Kejaksaan
harus mempersiapkan penuntut umum untuk
melimpahkan perkara anak ke pengadilan
dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus
oleh hakim anak dalam persidangan anak.
Seperti halnya penyidik anak, penuntut umum
dalam kasus pidana anak juga harus memenuhi
syarat menjadi penuntut umum anak (pasal 41),
yang meliputi:
a. Telah berpengalaman sebagai Penuntut
Umum;
b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi,
dan memahami masalah anak; dan
c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang
peradilan anak.
Apabila di kejaksaan negeri tidak ada
penuntut umum anak, maka tugas penuntutan

hasil penelitian kemasyarakatan.
3. Hakim
Seperti halnya penyidik dan penuntut
umum, hakim juga harus memenuhi syarat-syarat
yang sama dalam menyidangkan kasus pidana
anak. Hakim wajib mengupayakan diversi paling
lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua
pengadilan negeri sebagai hakim dan dilaksanakan
paling lama 30 (tiga puluh) hari (pasal 52). Proses
diversi dilakukan diruang mediasi pengadilan
negeri. Dalam hal proses divesi berhasil mencapai
kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara
diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua
pengadilan negeri untyuk dibuat penetapan. Dan
dalam hal diversi tidak berhasil dilaksanakan
perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.
4. Petugas Kemasyarakatan
a. Pembimbing Kemasyarakatan
Pembimbing kemasyarakatan adalah
pejabat fungsional penegak hukum yang
melaksanakan penelitian kemasyarakatan,
pembimbingan,
pengawasan,
dan
pendampingan terhadap anak di dalam
dan di luar proses peradilan pidana. Selain
itu pembimbing kemasyarakatan harus
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memenuhi syarat-syarat yang telah
ditentukan.
Tugas-tugas pembimbing kemasyarakatan
(pasal 65) adalah sebagai berikut:
1) Membuat
laporan
penelitian
kemasyarakatan untuk kepentingan
diversi, melakukan pendampingan,
pembimbingan, dan pengawasan
terhadap anak selama proses diversi
dan
pelaksanaan
kesepakatan,
termasul melaporkannya kepada
pengadilan apabila diversi tidak
dilaksanakan;

pemerintah maupun swasta, yang memiliki
kompetensi dan profesi pekerjaan sosial
serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang
diperoleh melalui pendidikan, pelatihan,
dan/atau pengalaman praktik pekerjaan
sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan
dan penanganan masalah sosial anak.
Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah
seseorang yang dididik dan dilatih secara
profesional untuk melaksanakan tugas
pelayanan dan penanganan masalah sosial
dan/atau seseorang yang bekerja, baik
di lembaga pemerintah maupun swasta,

2) Membuat
laporan
penelitian
kemasyarakatan untuk kepentingan
penyidikan,
penuntutan
dan
persidangan dalam perkara anak,
baik di dalam maupun di luar sidang,
termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
3) Menentukan program perawatan
anak di LPAS dan pembinaan Anak
di LPKA, bersama dengan petugas
pemasyarakatan lainnya.
4) Melakukan
pendampingan,
Pembimbingan, dan pengawasan
terhadap anak yang berdasarkan
putusan pengadilan dijatuhi pidana
atau dikenai tindakan dan;
5) Melakukan
pendampingan,
pembimbingan, dan pengawasan
terhadap anak yang memperoleh
asimilasi, pembebasan bersyarat,
cuti menjelang bebas, dan cuti
bersyarat.
b. Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga
Kesejahteraan Sosial
Pekerja Sosial Profesional Adalah
seseorang yang bekerja, baik di lembaga

yang ruang lingkup kegiatanya dibidang
kesejahteraan sosial anak
Tugas Pekerja Sosial Profesional dan
Tenaga Kesejahteraan Sosial (pasal 68),
yaitu:
1) Membimbing , membantu, melindungi,
dan mendampingi anak dengan
melakukan konsultasi sosial dan
mengembalikan kepercayaan diri
anak; memberikan pendampingan dan
advokasi sosial;
2) Menjadi
sahabat
anak
dengan
mendengarkan pendapat anak dan
menciptakan suasana kondusif;
3) Membantu proses pemulihan dan
perubahan perilaku anak;
4) Membuat dan menyampaikan laporan
kepada Pembimbing Kemasyarakatan
mengenai hasil bimbingan, bantuan,
dan pembinaan terhadap anak yang
berdasarkan
putusan
pengadilan
dijatuhi pidana atau tindakan;
5) Memberikan pertimbangan kepada
aparat
penegak
hukum
untuk
penanganan rehabilitasi sosial anak;
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6) Mendampingi penyerahan anak
kepada
orang
tua,
lembaga
pemerintah,
atau
lembaga
masyarakat; dan
7) Melakukan pendekatan kepada
masyarakat agar bersedia menerima
kembali anak di lingkungan
sosialnya.
5. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya
Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak
wajib diberikan bantuan hukum (pasal 23) dan
merupakan suatu hak untuk memperoleh bantuan
hukum dan bantuan lain secara Cuma-Cuma

anak yang berhadapan dengan hukum.
Keadilan bagi anak berhadapan dengan hukum
tidak semata-mata ditujukan untuk menghukum dan
membuat jera anak yang melakukan tindak pidana,
akan tetapi bagaimana proses peradilan yang dilakukan
dapat menyadarkan anak pelaku tindak pidana bahwa
perbuatannya telah merugikan orang lain dan pemulihan
bagi anak korban tindak pidana yang menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dalam proses peradilan pidana
anak. Oleh karena itu isi Undang-Undang SPPA
menekankan pada upaya sistem peradilan pidana anak
yang mengutamakan perlindungan dan menjamin hakhak anak tetap terpenuhi

advokat atau pemberi bantuan hukum untuk
anak berhadapan dengan hukum diwajibkan
memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak
dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap
dipelihara. Menurut Undang-Undang Nomor
16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka
pemberian bantuan hukum adalah dengan cumaCuma alias prodeo.
Pejabat yang melakukan penangkapan
dan penahanan anak yang berhadapan dengan
hukum wajib memberi tahu tentang hak
memperoleh bantuan hukum dan jika tidak
dilakukan maka penangkapan dan penahananya
batal demi hukum (pasal 40).

Paradigma baru harus dimiliki oleh aparat
penegak hukum selama proses praajudikasi, adjudikasi
sampai pasca adjudikasi, yaitu mengutamakan
proses restoratif dan diversi dalam proses peradilan
anak dengan mengedepankan kepentingan anak.
Peranan aparat penegak hukum sangat penting dalam
menghasilkan kesepakatan damai antara pelaku dan
korban. Oleh karena itu dibutuhkan aparat penegak
hukum yang terlatih dan memahami masalah anak.

E. Kesimpulan
Sistem peradilan pidana anak merupakan
bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia.
kedudukan sistem peradilan pidana anak sangat
diperlukan dalam proses peradilan pidana anak
sebagai pembeda dari proses peradilan pidana orang
dewasa. Karena anak sebagai bagian dari kelompok
rentan yang harus dilindungi dan memerlukan
perlakuan khusus dalam proses pengadilan bagi
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HAK PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI BURUH MIGRAN INFORMAL: SEBUAH
PERBANDINGAN DI BEBERAPA NEGARA
THE SOCIAL PROTECTION RIGHTS OF MIGRANT WORKERS INFORMAL:
A COMPARISON IN SEVERAL COUNTRIES
Loura Hardjaloka
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Email: loura.hardjaloka@gmail.com
Abstract
In order to protect informal migrant workers (“BMI”), both sending and receiving countries should provide
social protection such as training, mentoring, social security and others as part of the BMI’s rights. The
obligation to provide social protection for BMI is stipulated in instruments and standards in the international
level such as the United Nations Declaration on Human Rights and ILO Convention No. 102 of 1952; and
in the ASEAN level. Based on a normative juridical research on the social protection system for BMI in
Indonesia and other ASEAN countries, it is found that social protection does not provide maximized yet by not
providing social security to the BMI, which is useful to provide compensation and to protect their financial
well being. Recent alternative, the government of ASEAN countries requires employers to insure that the
employment BMI and BMI can participate voluntarily in the insurance schemes, which are available in the
country. Nonetheless, in order to meet human rights of BMI in obtaining social security thus the Indonesian
government which is currently revising Law No. 39 Year 2004 concerning the Placement and Protection of
Indonesian Workers expected to provide social security scheme for BMI and the implementation of social
security can be integrate with the ASEAN countries and other destination countries so BMI can obtain social
security benefits wherever they are.
Keywords: social protection, social security, human rights, informal migrant workers
Abstrak
Dalam rangka melindungi Buruh Migran Informal (“BMI”), baik negara pengirim dan penerima harus
memberikan perlindungan sosial seperti pelatihan, pendampingan, jaminan sosial dan lainnya sebagai bagian
dari hak asasi BMI. Kewajiban untuk memberikan perlindungan sosial pada BMI diatur dalam instrumen
dan standar di tingkat internasional seperti dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi
Manusia dan Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952; dan di tingkat ASEAN. Berdasarkan penelitian yuridis
normatif terhadap sistem perlindungan sosial atas BMI di Indonesia dan beberapa negara ASEAN lainnya,
diketahui bahwa perlindungan sosial yang diberikan belum maksimal dengan belum memberikan jaminan
sosial pada BMI yang sebenarnya berguna untuk memberikan ganti rugi dan melindungi kesejahteraan finansial.
Alternatifnya saat ini, pemerintah negara-negara ASEAN mewajibkan pemberi kerja untuk mengasuransikan
BMI yang dipekerjakannya dan BMI dapat turun ikut secara sukarela dalam skema asuransi yang tersedia di
negara tersebut. Meskipun demikian, dalam rangka pemenuhan hak asasi BMI dalam memperoleh jaminan
sosial maka diharapkan bagi pemerintah Indonesia yang saat ini sedang merevisi Undang-Undang No. 39
Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia untuk dapat memasukkan skema
jaminan sosial bagi BMI dan melakukan integrasi pelaksanaan jaminan sosial dengan Negara-negara ASEAN
dan Negara tujuan lainnya sehingga BMI dapat memperoleh manfaat jaminan sosial dimanapun mereka berada.
Kata Kunci: perlindungan sosial, jaminan sosial, hak asasi, buruh migran informal

A.

PENDAHULUAN
Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo.
Pasal 28 D ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945
jelaslah bahwa bekerja merupakan hak asasi warga
negara yang merupakan tanggung jawab negara
untuk memenuhinya. Untuk melaksanakan amanat
konstitusi ini, pemerintah telah menetapkan berbagai
kebijakan. Salah satunya adalah dengan mengisi
peluang kerja di luar negeri. Indonesia merupakan
negara pengirim (sending country) buruh migran
terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Filipina.1
Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat

Qatar, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Brunei
Darussalam.2
Pasal 2 ayat (1) United Nations International
Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Their Families mendefinisikan
buruh migran sebagai “a person who is to be engaged,
is engaged or has been engaged in a remunerative
activity in a State of which he or she is not a national.”
Meskipun demikian masih banyak definisi buruh
migran lainnya yang ditetapkan oleh masing-masing
negara. Adapun buruh migran terbagi atas buruh
migran di sektor formal dan di sektor informal.
Dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia,

bahwa pada periode 2011-2013 dapat dilihat pada
gambar dibawah ini.

buruh migran informal (“BMI”) juga memiliki hakhak yang harus dilindungi seperti pemberian jaminan
sosial dan asuransi sosial sebagaimana dinyatakan
dalam Pasal 9 Konvensi Hak-Hak Ekonomi, Sosial,
dan Budaya. Adanya program jaminan sosial ditujukan
untuk memberikan ganti rugi dan melindungi
kesejahteraan finansial buruh migran. Adapun bentuk
perlindungan sosial terdiri atas perlindungan jangka
panjang (seperti jaminan hari tua, jaminan kematian),
dan perlindungan jangka pendek (seperti jaminan
kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan perlindungan
untuk buruh migran perempuan yang sedang hamil).
Meskipun demikian, sebagian besar BMI di ASEAN
minim mendapatkan perlindungan sosial berupa
jaminan sosial (dibandingkan dengan buruh migran
sektor formal) padahal hal tersebut merupakan hal
yang mutlak difasilitasi baik oleh Negara pengirim dan
penerima. Dengan demikian, dapat dikatakan masih
banyak praktek pelanggaran HAM terhadap BMI.3

Gambar 1. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
(“TKI”) Tahun 2010 - 2013
Sumber: Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Informasi
BNP2TKI

Berdasarkan data di atas, apabila dirunut
maka negara Malaysia menempati urutan pertama
sebagai negara tujuan penempatan TKI, dengan
jumlah 134.120 (2011), 134.023 (2012) dan 150.236
(2013). Sedangkan negara-negara atau kota lainnya
yang menjadi tujuan penempatan TKI berdasarkan
urutan terbesar penerima TKI, yaitu Taiwan, Saudi
Arabia, Uni Emirat Arab, Hongkong, Singapura,
1
Tita Naovalita, et.al., ”Perlindungan Sosial
Buruh Migran Perempuan”, (makalah disampaikan pada
Prosiding Seminar The World Bank bekerjasama dengan
Kementerian Kesejahteraan Rakyat RI, Jakarta, 2-3 Mei
2006).
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2
Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Informasi
BNP2TKI, “Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Tahun 2013”, Pusat Penelitian dan Pengembangan dan
Informasi BNP2TKI, http://www.bnp2tki.go.id/uploads/
data/data_21-02-2014_043950_fix_2013.pdf (diakses 21
April 2015).
3
Ady, “Pekerja Sektor Informal di ASEAN Minim
Jamsos”, Hukum Online, http://www.hukumonline.com/
berita/baca/lt52c5587511304/pekerja-sektor-informal-di-

Dalam tulisan ini, penulis hendak membatasi istilah
BMI ditujukan kepada buruh kasar seperti pekerja
rumah tangga, pekerja bangunan, dan lainnya.
Berdasarkan latar belakang di atas maka
penulis hendak untuk meninjau lebih lanjut
mengenai bagaimanakah sistem perlindungan
sosial terhadap BMI di Indonesia dan beberapa
negara lainnya perspektif yuridis. Oleh karena
tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan sistem
perlindungan sosial terhadap BMI di Indonesia
dan di negara lainnya maka metode penelitian
yang digunakan ialah penelitian hukum normatif
dengan analisis kualitatif. Penelitian hukum
normatif merupakan penelitian kepustakaan berupa
peraturan perundang-undangan, buku, artikel, hasil
penelitian, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan
rumusan permasalahan di atas. Berdasarkan data
dan informasi yang sudah diperoleh, akan dilakukan
analisis kualitatif yakni suatu cara penelitian yang
menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa
yang ditemukan dalam praktek dan literatur diteliti
dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.
B.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jaminan Sosial (Social Security) v. Perlindungan
Sosial (Social Protection): Sebuah Definisi
Pada dasarnya, terminologi jaminan sosial
dan perlindungan sosial memiliki arti yang luas
dan berbeda definisinya pada suatu negara dengan
negara lainnya. Meskipun demikian, World Social
Security Report tahun 2011 yang diterbitkan
oleh International Labor Organization (ILO)
mendefinisikan jaminan sosial dan perlindungan
sosial sebagai berikut:4

Tabel 1. Perbandingan Definisi Jaminan Sosial dan Perlindungan Sosial
Jaminan Sosial
Jaminan sosial merupakan bagian dari konsep perlindungan
sosial. Perbedaan dengan perlindungan sosial ialah bahwa
jaminan sosial memberikan perlindungan sosial bagi
individu dengan dana yang diperoleh dari iuran berkala.
Lebih lanjut, jaminan sosial mencakup 2 (dua) hal, yaitu
(a) asuransi sosial; dan (b) bantuan sosial. Dalam Pasal
1 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional, asuransi sosial adalah
mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang
berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas
resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau
anggota keluarganya. Sedangkan bantuan sosial ialah berupa
“bantuan” dalam berbagai bentuk baik uang, jasa maupun
barang, yang bertujuan untuk sosial.

Perlindungan Sosial
Perlindungan sosial seringkali diinterpretasikan sebagai
suatu konsep yang lebih luas dibandingkan jaminan sosial
(termasuk perlindungan yang melibatkan banyak pihak baik
kepada individu, keluarga, atau komunitas dari berbagai resiko
kehidupan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti krisis
ekonomi, atau bencana alam).

Sumber: World Social Security Report Tahun 2011

Jaminan sosial diakui secara universal dan
dimuat dalam Pasal 22 dan Pasal 25 Deklarasi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi
Manusia (“DUHAM”) Tahun 1948 dan ditegaskan
dalam Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952
(“Konvensi 102”) yang menganjurkan semua
negara untuk memberikan perlindungan minimum
kepada setiap pekerja. Lebih lanjut, Konvensi 102
mengidentifikasikan 9 (sembilan) kategori spesfik
dalam pemberian jaminan sosial, yaitu (i) layanan
kesehatan; (ii) tunjangan kesehatan; (iii) tunjangan
untuk pengangguran; (iv) tunjangan hari tua; (v)
tunjangan kecelakaan kerja; (vi) tunjangan keluarga;
(vii) tunjangan persalinan; (viii) tunjangan kecacatan;
dan (ix) tunjangan ahli waris.
2. Perlindungan Sosial Bagi BMI Perspektif
Instrumen Internasional dan ASEAN
Mengingat konsep perlindungan BMI tidak
terlepas dari konteks perlindungan hak asasi manusia,
maka perlindungan sosial bagi BMI juga diatur dalam
instrumen dan standar tingkat internasional dan dan
ASEAN, sebagai berikut:

asean-minim-jamsos (diakses 21 April 2015).
4
ILO, World Social Security Report: Providing
Coverage in Times of Crisis and Beyond (ILO: Geneva,
2011), hlm. 13-14.
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Tabel 2. Instrumen dan Standar Perlindungan Sosial Terhadap BMI Tingkat Internasional dan ASEAN
No.

Instrumen/Standar
Deklarasi Philadelphia
DUHAM

Kovenan Internasional
atas Hak-Hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya
Konvensi 102

ILO Declaration on
Social Justice for a Fair
Globalization
Social Protection Floor
Initiative
Konvensi Perlindungan
Hak Semua Pekerja
Migran dan Anggota
Keluarganya
Konvensi Migrasi untuk
Bekerja No. 97 Tahun
1946

Konvensi
Pekerja
Migran
(Ketentuan
Tambahan) No. 143
Tahun 1975
Declaration on the
Human
Rights
of
Individuals who are not
Nationals of the Country
in which they live
Equality of Treatment
(Social Security)
Convention 1962
Maintenance
of
Social Security Rights
Convention 1982

No.

Instrumen/Standar
Piagam ASEAN

Cetak Biru Komunitas
Ekonomi ASEAN

Cetak Biru Komunitas
Sosial Budaya ASEAN

68

Tingkat Internasional
Deskripsi
Salah satu instrumen yang menyadari pentingnya perlindungan sosial diatur dalam Pasal 3
ketentuan ini yang kemudian menjadi dasar pembentukan ILO.
Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 25 ketentuan ini memberikan gambaran umum mengenai
perlindungan sosial dan jaminan sosial yang harus diberikan pada semua masyarakat (baik
kepada individu dan keluarganya) di seluruh kondisi, termasuk pemberian upah yang layak
sehingga dapat tetap memenuhi standar hidup minimum.
Penjabaran lebih lanjut DUHAM termuat dalam kovenan internasional ini yang mana terkait
perlindungan sosial diatur dalam dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Kovenan yang mana buruh
migran memiliki hak atas jaminan sosial dan asuransi sosial (Pasal 9) dan hak mendapatkan
perlindungan khusus terhadap kehamilan untuk buruh migran perempuan (Pasal 10).
Dalam konvensi ini terdapat 9 (sembilan) kategori spesfik dalam pemberian jaminan sosial,
yaitu (i) layanan kesehatan; (ii) tunjangan kesehatan; (iii) tunjangan untuk pengangguran; (iv)
tunjangan hari tua; (v) tunjangan kecelakaan kerja; (vi) tunjangan keluarga; (vii) tunjangan
persalinan; (viii) tunjangan kecacatan; dan (ix) tunjangan ahli waris.
Deklarasi ini menekankan perlunya program skala global yang sifatnya berkelanjutan yakni
dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan dan peningkatan standar hidup, upah minimum, dan
pelaksanaan perlindungan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Ketentuan ini diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendukung Negara-negara
dalam merencanakan dan mengimplementasikan skema social transfer yang berkelanjutan dan
pelayanan sosial dalam suatu konsep yang disebut sebagai Social Protection Floor.
Pasal 27 menyatakan bahwa para pekerja migran dan anggota keluarganya harus menikmati
jaminan sosial yang sama dengan warga negara di Negara tujuan kerja, selama mereka
memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh ketentuan hukum yang berlaku di Negara tersebut
serta perjanjian bilateral dan multilateral yang berlaku.
Pasal 6 huruf (b) setiap Negara Anggota yang terikat untuk mematuhi Konvensi ini wajib, tanpa
membeda-bedakan kewarganegaraan, ras, agama atau jenis kelamin, untuk memperlakukannya
imigran yang masuk ke negaranya secara sah setidak-tidaknya sama seperti memperlakukan
warga negaranya sendiri atas jaminan sosial. Adapun jaminan sosial berkaitan dengan
kecelakaan kerja, kehamilan, sakit, cacat, usia tua, kematian, pengangguran dan kewajiban
terhadap keluarga, serta kondisi-kondisi tak terduga lainnya yang, menurut undang-undang
atau peraturan naisonal, berhak atas jaminan sosial.
Dalam Pasal 9 dan Pasal 10 konvensi ini, para buruh migran harus dapat menikmati perlakuan
yang sama untuk dirinya sendiri maupun keluarganya dalam hal jaminan sosial.

Pasal 8 huruf (c) deklarasi ini menyatakan bahwa, “Aliens lawfully residing in the territory of
a State shall also enjoy, in accordance with the national laws, the following rights... (c) right
to health protection, medical care, social security, social services, education, rest and leisure,
provided that they fulfill the requirements under the relevant regulations for participation and
that undue strain is not placed on the resources of the State.”
Konvensi ini mensyaratkan setiap Negara anggota menjamin kesetaraan dalam pemberian
jaminan sosial terhadap buruh migran melalui 9 jaminan sosial (sebagaimana telah disebutkan
di atas).
Konvensi ini memberikan model sistem perlindungan sosial secara internasional untuk
memastikan dan mempromosikan pelaksanaan jaminan sosial ketika seorang pekerja pindah
dari suatu Negara ke Negara lainnya begitu pula hak atas jaminan sosial tersebut dapat dialihkan
ke Negara asal atau Negara lainnya (ketika pekerja tersebut migrasi). Adapun konvensi ini
juga mempromosikan perjanjian perlindungan sosial secara bilateral dan multilateral untuk
memastikan ketentuan atas model jaminan sosial tersebut dapat dilaksanakan oleh Negara
anggota.
Tingkat ASEAN
Deskripsi
Pasal 1 angka (11) menyatakan bahwa setiap Negara anggota harus meningkatkan
kesejahteraan dan kehidupan rakyat di Negara ASEAN dengan memberikan akses yang setara
untuk memperoleh pengembangan diri, kesejahteraan, dan keadilan. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa buruh migran pun memiliki hak atas perlindungan sosial.
Ditandatangani bersamaan dengan penandatangan Piagam ASEAN, dimaksudkan untuk
mencapai Visi ASEAN 2020, yaitu menjadikan kawasan ASEAN yang stabil, makmur, dan
sangat kompetitif dengan pembangunan ekonomi yang merata, dan mengurangi kemiskinan
dan kesenjangan sosial-ekonomi. Pasal 3.2.2 cetak biru ini merekomendasikan ASEAN (1)
membangun sistem perlindungan sosial dan sistem manajemen resiko yang terintegrasi; dan (2)
memperkuat sistem perlindungan sosial di tingkat nasional dan mengadopsi langkah-langkah
di tingkat regional untuk memberikan jaminan minimum kepada skilled workers di negaranya.
Dalam hal ini, kerja sama di bidang ketenagakerjaan ASEAN merupakan bagian dari kerjasama
sosial budaya dalam pilar Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Adapun salah satu karakteristik
Komunitas Sosial Budaya ASEAN di bidang ketenagakerjaan ialah pada perlindungan sosial
dan kesejahteraan sosial. Pasal 18 cetak biru menyatakan bahwa ASEAN berkomitmen
untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan rakyatmelalui pemberantasan kemiskinan,
memastikan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial, serta pengembangan di bidang
kesehatan. Pada bagian akhir cetak biru dikatakan bahwa, “Social safety net and protection from
the negative impacts of integration and globalization... to ensure that all ASEAN peoples are
provided with social welfare and protection from the possible negative impacts of globalization
and integration by improving the quality, coverage and sustainability of social protection and
increasing the capacity of social risk management.”
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Declaration
on
the
Protection
and
Promotion of the Rights
of Migrant Workers

Deklarasi ini hanya secara umum mengatur mengenai masalah perlindungan sosial terhadap
buruh migran melalui ketentuan, “Negara-negara ASEAN harus mensejahterahkan buruh migran
dan memfasilitasi akses untuk mencapai pelayanan sosial sesuai dengan peraturan perundangundangan, perjanjian bilateral dan multilateral di baik di Negara penerima dan pengirim
buruh migran.” Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada perjanjian perlindungan sosial
atau perjanjian di bidang perburuhan antar Negara ASEAN guna memperjelas pelaksanaan
perlindungan sosial, melainkan hanya ada Memorandum of Understanding (MoU) antara
beberapa Negara anggota ASEAN dalam rangka non-diskriminasi dan kesetaraan akses oleh
buruh migran ketika bekerja di negara lain.

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

3. Perlindungan Sosial di Indonesia
3.1. Perlindungan Sosial Terhadap BMI Oleh
Pemerintah Indonesia
Dalam rangka melindungi warga negaranya
sebagai BMI, terdapat beberapa instrumen nasional
saat ini dalam rangka memberikan perlindungan
sosial bagi BMI (lihat tabel 3).
Berdasarkan dari tabel 3, pemerintah
Indonesia memberikan perlindungan sosial yang
terbatas kepada BMI yakni sebatas memberikan
pelatihan terlebih dahulu sebelum pemberangkatan
guna memberikan informasi kepada buruh migran
mengenai hukum yang berlaku di negara tujuan, tata
cara mengajukan klaim asuransi, dan lainnya, akan
tetapi belum ke arah memberikan jaminan sosial.5
Dalam Pasal 1 angka 4 UU Badan Penyelenggara
5
Michele Ford, “Migrant labor in Southeast
Asia: Study Country: Indonesia. Project on Migrant
labor in Southeast Asia”, Friedrich Ebert Stiftung,
www.fes.de/aktuell/focus_interkulturelles/
focus_1/
documents/8_000.pdf (diakses 21 April 2015).
No.

Jaminan Sosial (“BPJS”) didefinisikan bahwa peserta
BPJS adalah setiap orang, termasuk orang asing yang
bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia,
yang telah membayar iuran. Berdasarkan hal tersebut
maka ruang lingkup peserta hanyalah pekerja di dalam
negeri sehingga BMI belum termasuk dalam ruang
lingkup peserta jaminan sosial. Padahal, menurut Pasal
34 ayat (2) UUD 1945 negara harus mengembangkan
sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, yang artinya
termasuk BMI.
Mengingat saat ini belum ada jaminan sosial
bagi BMI, Pemerintah mewajibkan Pelaksana
Penempatan TKI Swasta untuk mengikutsertakan BMI
pada program asuransi berdasarkan Peraturan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.
PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja
Indonesia yang mana spesifikasi lebih lanjut dapat
dilihat pada tabel dibawah ini. Meskipun demikian,
jaminan sosial bagi BMI tetap harus diberikan karena
amanat UUD 1945 dan juga instrumen internasional.

Tabel 3. Instrumen Nasional Terhadap Perlindungan Sosial Buruh Migran

Instrumen
Undang-Undang No. 39 Tahun
2004
tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(“UU 39/2004”)

Instruksi Presiden Republik Indonesia
No. 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan
Reformasi Sistem Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Peraturan
Presiden
Republik
Indonesia No. 81 Tahun 2006 tentang
Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Peraturan Kepala BNP2TKI No.
PER.13/KA/V/2010 tentang Bursa
Kerja Luar Negeri

Deskripsi
Merupakan instrumen dasar dalam memberikan perlindungan sosial kepada buruh
migran. Adapun ketentuan ini memberikan pengaturan terkait prosedur penempatan
seperti pelatihan sebelum pemberangkatan, pemeriksaan kesehatan sebelum
pemberangkatan, pengawasan dan perlindungan kepada buruh migran Indonesia
di Negara lain melalui pemberian asuransi oleh perusahaan yang menempatkan
buruh migran di luar negeri, penyelesaian sengketa, dan lainnya. Adapun saat ini
sedang dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan
Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagai pengganti UU 39/2004.
Instruksi ini mengatur secara rinci mengenai tindakan-tindakan yang harus dilakukan
untuk melindungi penempatan buruh migran, meningkatkan kualitas dalam
menempatkan buruh migran, dan memperkuat fungsi perwakilan Indonesia (yaitu
BNP2TKI) dalam memberikan perlindungan kepada buruh migran Indonesia.
Peraturan Presiden ini mengenai pembentukan BNP2TKI yang memiliki misi untuk
meningkatkan keamanan, perlindungan dan pemberdayaan buruh migran Indonesia
di luar negeri.
Dalam ketentuan ini mengharuskan agen penyedia bursa kerja memberikan
perlindungan kepada buruh migran Indonesia dan pelatihan sebelum pemberangkatan.

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber
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Tabel 4. Spesifikasi Asuransi Bagi BMI

Dalam peraturan ini diatur bahwa Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib mengikutsertakan
calon TKI/TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi TKI.
Adapun menurut Pasal 15, jumlah premi yang harus dibayarkan ialah Rp. 400.000,00 yang
terdiri dari (1) premi asuransi pra penempatan sebesar Rp. 50.000,00; (2) premi asuransi masa
penemparan sebesar Rp. 300.000,00; dan (3) premi asuransi masa purna penempatan sebesar
Rp. 50.000,00.
Perlindungan Resiko Adapun program asuransi pada pra penempatan meliputi risiko meninggal dunia; risiko sakit
yang Dijamin
dan cacat; risiko kecelakaan; risiko gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI; dan
risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual. Lebih lanjut, program
asuransi selama penempatan meliputi risiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI;
risiko meninggal dunia; risiko sakit dan cacat; risiko kecelakaan di dalam dan di luar jam
kerja; risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara perseorangan maupun massal sebelum
berakhirnya perjanjian kerja; risiko upah tidak dibayar; risiko pemulangan TKI bermasalah;
risiko menghadapi masalah hukum; risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan
seksual; risiko hilangnya akal budi;dan risiko yang terjadi dalam hal TKI dipindahkan ke
tempat kerja/tempat lain yang tidak sesuai dengan perjanjian penempatan. Selanjutnya,
program asuransi purna penempatan meliputi risiko kematian; risiko sakit; risiko kecelakaan;
dan risiko kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal,
seperti risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan pelecehan seksual dan risiko kerugian
harta benda.
Jangka
Waktu Berdasrakan Pasal 25, (1) jangka waktu pra penempatan paling lama 5 bulan sejak
Pertanggungan
penandatangan perjanjian penempatan; (2) masa penempatan paling lama 24 bulan; dan (3)
purna penempatan paling lama 1 bulan sejak berakhirnya perjanjian kerja yang terakhir atau
TKI sampai ke daerah asal dengan ketentuan tidak melebihi 1 bulan sejak perjanjian kerja
yang terakhir berakhir.
Sumber: Diolah oleh Penulis
Premi Asuransi

Lebih lanjut, berdasarkan studi yang pernah
dilakukan oleh International Organization for
Migration, terdapat celah pada UU 39/2004
yang melemahkan pelaksanaan dan penegakkan
perlindungan sosial pada BMI. Adapun salah
satu celahnya ialah inefektifitas koordinasi antara
pemerintah pusat dan daerah. Pasal 5 ayat (1)
UU 39/2004 mengatur bahwa pemerintah pusat
dapat mendelegasikan tanggung jawabnya pada
pemerintah daerah namun prakteknya di daerah
masih banyak terjadi rekrutmen ilegal, pemalsuan
dokumen, meminta sejumlah biaya pada calon BMI,
namun kasus tersebut tidak pernah terselesaikan.
Selanjutnya, perwakilan pemerintah di negara tujuan
juga tidak efektif dalam memberikan perlindungan
sosial pada buruh migran karena kinerjanya yang
lamban, birokrasi yang sulit, dan korupsi.6 Dalam
6
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rangka proses amandemen UU 39/2004 yang saat ini
sedang berlangsung, maka diharapkan pemerintah
dapat memasukkan pemberian jaminan sosial bagi
BMI sehingga dapat memberikan manfaat bagi BMI
dan keluarganya.
3.2. Perlindungan Sosial Terhadap BMI Oleh
Negara Tujuan
Dalam rangka melindungi BMI maka selain
daripada kerangka hukum nasional, Pemerintah
Indonesia juga melakukan sejumlah kerjasama dengan
Negara tujuan. Adapun perlindungan sosial terhadap
BMI Indonesia di Negara tujuan diberikan dalam
bentuk yang berbeda-beda (lihat tabel 5).
Migration from Indonesia: An Overview of Indonesian
Migration to Selected Destinations in Asia and the Middle East
(Jakarta: International Organization for Migration, 2010),
hlm. 49.

No.

Negara
Malaysia

Singapura

Arab Saudi

Tabel 5. Perlindungan Sosial BMI di Beberapa Negara Tujuan

Deskripsi Perlindungan Sosial
Di Malaysia, 50% buruh migran berasal dari Indonesia. Adapun hukum mengenai imigrasi di Malaysia
mengkategorikan buruh migran dalam 3 kelompok, yaitu: (a) buruh migran berdokumen yang pada
umumnya merupakan low-skilled employees; (b) pekerja asing yang dipekerjakan di tingkat manajerial dan
posisi eksekutif; dan (c) buruh migran tidak berdokumen yang melanggar hukum imigrasi Malaysia dengan
masuk tanpa izin. Selanjutnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan Malaysia Tahun 1955 memberikan
sejumlah pengaturan bagi buruh migran seperti pembayaran upah, jam kerja, lembur, istirahat, pembayaran
upah saat hari raya, cuti tahunan, dan izin sakit. Selain itu ada juga Undang-Undang Kompensasi
Ketenagakerjaan Tahun 1992 yang memberikan pertanggungan atas kecelakaan pada buruh migran.
Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani MoU tentang Rekrutmen dan Penempatan
Pekerja Domestik Indonesia pada tahun 2006 dan kemudian diamandemen pada tahun 2011. Pada dasarnya
MoU tersebut bertujuan untuk melindungi buruh migran yang salah satunya adalah BMI berdasarkan skema
kompensasi tenaga kerja asing. Adapun skema tersebut mengatur bahwa pemberi kerja berkewajiban untuk
membayar sejumlah kompensasi untuk kecelakaan kerja atau kematian bagi pekerjanya yang memilki
dokumen ketenagakerjaan yang sah. Adapun kompensasi yang diberikan mencapai RM. 25,000 untuk
kematian atau RM. 23,000 untuk kecelakaan diluar jam kerja atau pada saat jam kerja. Untuk asuransi
kesehatan, pemberi kerja diwajibkan untuk membayar biaya kesehatan untuk kecelakaan di tempat kerja dan
pemeriksaan kesehatan pada saat datang di Malaysia. Lebih lanjut, dalam MoU juga mewajibkan pemberi
kerja untuk memberikan makanan yang cukup, akomodasi yang layak, istirahat cukup dan tidak melakukan
pemotongan upah. Akan tetapi tidak dirincikan mengenai definisi makanan cukup dan akomodasi yang
layak. Disamping itu, dalam MoU tidak ada informasi atau jaminan untuk diberikannya istirahat yang
cukup, larangan untuk menikah dan membawa pasangan ke Negara tujuan.
Di Singapura, mayoritas BMI yang bekerja merupakan low-skilled employess seperti di bidang konstruksi,
manufaktur, atau pekerja rumah tangga. Tidak seperti Malaysia, Singapura memiliki ketentuan imigrasi
yang ketat untuk meminimlalisir buruh migran yang tidak berdokumen. Kesejahteraan bagi BMI secara
jelas diatur dalam kerangka hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja asing, meliputi Undang-Undang
Ketenagakerjaan, Undang-Undang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Undang-Undangan Kompensasi
Kecelakaan Kerja, dan Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Perlindungan yang diberikan
oleh hukum terhadap BMI diatur dengan mewajibkan pemberi kerja untuk menjamin biaya perawatan
medis, keselamatan BMI, tempat tinggal yang layak, upah yang layak, dan makanan dan istirahat yang
cukup. Adanya tanggung jawab pemberi kerja yang diatur dalam ketentuan hukum dapat meminimalisir
penelantaran pada BMI. Meskipun demikian, BMI Indonesia di Singapura masih banyak mengalami
kondisi kerja yang tidak berperikemanusiaan, jumlah beban kerja yang berat, dan upah yang tidak sesuai.
Antara tahun 1999 dan 2005 tejadi kasus sekitar 122 BMI asal Indonesia akibat bunuh diri dengan
melompat dari apartemen pemberi kerja. Sejak saat itu, antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah
Singapura membuat kebijakan dalam rangka menangani isu BMI. Pemerintah Singapura mewajibkan
adanya pelatihan bagi BMI, pelaksanaan kegiatan inspeksi pada BMI di tempat kerja, program orientasi
dari pemberi kerja pada BMI, serta membangun kerjasama antara pemerintah dan organisasi kemanusiaan
untuk mempromosikan perlindungan terhadap BMI. Disamping itu, Pemerintah Indonesia, bersama dengan
Pemerintah Singapura, memberikan layanan telepon 24 jam, mengadakan pertemuan dengan komunitas
BMI Indonesia di Singapura untuk mendengarkan kebutuhan dan mencari solusi bersama, melakukan
peningkatan fasilitas untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis BMI.
Di Saudi Arabia. BMI laki-laki asal Indonesia bekerja sebagai supir pribadi, supir truk, pelayan kebersihan
di rumah sakit, pemungut sampah, pekerja bangunan, penjual roti, karyawan restoran, tukang potong daging,
pemotong rambut, tukang kayu, dan tukang ledeng. Sedangkan BMI perempuan bekerja sebagai pembantu
rumah tangga, di salon kecantikan, dan manufaktur garmen. Banyak buruh migran di sektor formal kembali
ke Indonesia tanpa adanya keluhan. Hal tersebut sangat kontras dengan konsisi BMI di sektor informal
yang seringkali menjadi korban kekerasan dan eksploitasi. Melalui Peraturan Pemerintah Arab Saudi
mengenai Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak tenaga kerja dan ketentuan lain di
bidang ketenagakerjaan namun tetap saja tidak meliputi perlindungan terhadap BMI.

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

4. Perlindungan Sosial BMI
4.1. Perlindungan Sosial BMI di Filipina
Di Filipina, tenaga kerja dibagi atas tenaga
kerja di sektor formal dan informal. Pada umumnya
tenaga kerja sektor informal bekerja sebagai
pembantu rumah tangga, pertanian dan perikanan,
pekerja bangunan, supir kendaraan umum,
pemungut sampah, dan pekerjaan jasa lainnya.
Berdasarkan data tahun 2014, jumlah tenaga kerja

informal di Filipina terdapat sekitar 15,3 juta yang
tidak memperoleh jaminan sosial.11
Perlindungan sosial berupa jaminan sosial di
Filipina pada dasarnya hanya ditujukan untuk pekerja
sektor formal. Baik pekerja swasta dan pegawai
pemerintah dijamin melalui skema asuransi sosial
yang didanai baik oleh pemberi kerja dan pekerja yang
menanggung kecelakaan kerja, kesehatan, pensiun,
dan kematian. Sedangkan untuk pekerja informal,
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tidak ada jaminan sosial, kecuali skema asuransi
yang sifatnya sukarela.7
Dalam rangka mengurangi pengangguran di
Filipina maka pada tahun 1970 Presiden Ferdinand
Marcos membuka kesempatan untuk bekerja
di luar negeri. Berdsarkan data Komisi Luar
Negeri Filipina, total estimasi populasi Filipina
diluar negeri berjumlah 8.5 juta orang yang mana
sebanyak 92% sebagai buruh migran. Adapun 10
negara tujuan utama buruh migran Filipina adalah
Amerika Serikat, Arab Saudi, Kanada, Uni Emirat
Arab, Australia, Malaysia, Jepang, Inggris, Hong
Kong, dan Singapura.8 Buruh Migran Filipina

Disamping jaminan sosial, Pemerintah Filipina
mencoba untuk memberikan perlindungan kepada BMI
yang mengalami ketidakadilan seperti tidak dibayarnya
upah, kejahatan fisik, mental, seksual, dan lainnya
melalui sejumlah peraturan dan asitensi oleh badan
ketenagakerjaan. Meskipun demikian, perlindungan
yang diberikan masih terbatas dan belum efektif dalam
menyelesaikan kasus-kasus yang ada.9

direkrut melalui 2 cara, yaitu (1) melalui lembaga
penerintah yaitu Philippine Overseas Employment
Administration’s (POEA) Government Placement
Board; atau (2) melalui agen perekrutan swasta.
Sebagai buruh migran, BMI tidak memperoleh
jaminan sosial dari pemerintah Filipina sedangkan
untuk buruh migran sektor formal tidak secara
otomatis dapat menikmati jaminan sosial mengingat
adanya kesulitan dalam transfer manfaat dan
minimnya perjanjian transfer manfaat dengan
Negara tujuan. Akan tetapi, permasalahan jaminan
sosial bagi buruh migran sektor formal ditangani
oleh Pemerintah Filipina dengan membuat Sistem
Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja Luar Negeri yang
berbasiskan sukarela. Dalam menjalankan program
tersebut, Pemerintah Filipina melakukan negosiasi
dan menandatangani perjanjian ketenagakerjaan
dan jaminan sosial dengan negara lain untuk
mempromosikan perlindungan pada buruh migran.
Meskipun demikian, jaminan sosial bagi BMI di
Filipina masih menjadi isu yang belum terselesaikan.
7
R. Ofreneo, Policy Brief on Social Protection:

maka menurut Workmen’s Compensation Act (1994)
BMI harus memenuhi syarat-syarat (1) memiliki
izin kerja; (2) memiliki passport; (3) pemberi kerja
wajib membayarkan asuransi kerja bagi BMI; dan (4)
BMI membayar pajak, untuk memperoleh jaminan
kecelakaan kerja. Apabila syarat tersebut tidak
sesuai dengan syarat, maka pemberi kerja yang harus
menanggung BMI apabila terjadi kecelakaan kerja.
Meskipun demikian pada prakteknya banyak kasus
yang menunjukkan bahwa BMI tidak mendapatkan
pertanggungan ketika terjadi kecelakaan kerja.
Sebagai alternatif untuk melindungi BMI
yang tidak memenuhi persyaratan, Kementerian
Ketenagakerjaan di Thailand maka BMI memiliki akses
untuk skema universal health care dari Kementerian
Kesehatan Publik untuk menjamin seluruh jenis
penyakit namun tidak menanggung kecelakaan
kerja. Adapun jaminan atas kecelakaan kerja akan
ditanggung melalui lembaga asuransi swasta. Pada
tahun 2011, kabinet Thailand menyetujui resolusi
untuk membentuk skema asuransi kecelakaan kerja

Including the excluded: Towards Social Protection for all
(Bangkok: ILO, 2009), hlm. 45.
8
Commission on Filipinos Overseas, “Statistic,”
Commission on Filipinos Overseas, www.cfo.gov.ph
(diakses tanggal 21 April 2015).
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4.2. Perlindungan Sosial BMI di Thailand
Pada dasarnya, BMI tidak termasuk dalam kategori
penanggungan jaminan sosial di Thailand. Akan tetapi,
dalam rangka melindungi BMI dari kecelakaan kerja

9
S.P. Go, “Asian Labor Migration: The Role of Bilateral
Labor and Similar Agreements” (makalah disampaikan pada
Regional Informal Workshop on Labor Migration in Southeast
Asia: What Role for Parliaments, Manila, 21-23 September
2007).

untuk BMI dari Kamboja, Laos, dan Myanmar,
yang akan dikelola oleh lembaga asuransi swasta.
Lembaga asuransi tersebut bertanggung jawab
untuk menjamin BMI yang mengalami kecelakaan
kerja. Adapun pembayaran asuransi dapat dilakukan
oleh pemberi kerja atau BMI itu sendiri.10
4.3. Perlindungan Sosial BMI di Singapura
Di Singapura, buruh migran memiliki
kontribusi luar biasa dalam pembangunan ekonomi.
Oleh karena itu, dalam rangka melindungi para
buruh migran (baik sektor formal maupun informal)
maka Pemerintah Singapura berupaya untuk

menyalurkan tenaga kerja.
Pada dasarnya, perlindungan sosial berupa
jaminan sosial di Singapura hanya ditujukan bagi
warga negara Singapura dan permanent residents.
Adapun jaminan sosial yang diberikan meliputi
jaminan hari tua, jaminan kesehatan untuk anggota dan
tanggungannya, termasuk juga jaminan perlindungan
keluarga seperti pendidikan dan investasi. Akan
tetapi, untuk BMI walaupun telah memiliki izin kerja
di Singapura tidak diizinkan untuk mengajukan diri
sebagai permanent residents sehingga dikecualikan
dari skema jaminan sosial.11
Meskipun
demikian,
Kementerian

membentuk sistem perlindungan sosial yang efektif.
Adapun perlindungan sosial terhadap buruh migran
di Singapura diatur dalam peraturan perundangundangan sebagai berikut:
a.
The Employment Act (1968) mengatur
mengenai hak dan kewajiban baik pekerja
dan pemberi kerja tanpa melihat kebangsaan
pihak manapun. Adapun ketentuan ini tidak
berlaku bagi pekerja rumah tangga dan pelaut.
b.
Employment of Foreign Manpower Act (1990)
menjamin perlindungan bagi seluruh buruh
migran termasuk pekerja rumah tangga asing.
c.
Work Injury Compensation Act (2008)
menjamin perlindungan bagi seluruh
tenaga kerja kecuali pekerja rumah tangga,
wiraswasta, dan pegawai negeri sipil seperti
tentara dan polisi.
d.
Workplace Safety and Health Act (2006)
mengatur mengenai keselamatan dan
kesehatan kerja bagi seluruh tenaga kerja.
e.
Employment Agencies Act (1958) mengatur
mengenai kewajiban agen tenaga kerja dalam

Ketenagakerjaan Singapura memiliki inisiatif dengan
mewajibkan pemberi kerja untuk membayar asuransi
kesehatan bagi BMI. Pemberi kerja bagi BMI
harus membayar biaya asuransi kesehatan dengan
pertanggungan minimal sebesar SG$15,000 per 12
bulan masa hubungan kerja atau lebih singkat. Selain
program asuransi tersebut, pemberi kerja juga dapat
memilih program asuransi lainnya. Seperti untuk BMI
selain pekerja rumah tangga, pemberi kerja dapat
memilih jenis asuransi yang tersedia termasuk skema
asuransi kesehatan (menyediakan perawatan rawat
inap, operasi, layanan diagnosis 90 hari pra dan paska
perawatan rumah sakit, dan pengobatan rawat jalan)
dan Foreign Workers Group Hospital and Surgical
Plan (memiliki manfaat yang sama dengan skema
asuransi kesehatan namun juga menanggung biaya
pemakaman sebesar SG$ 3,000). Sedangkan untuk
pekerja rumah tangga, pemberi kerja dapat memilih
jenis asuransi yang tersedia termasuk skema asuransi
kesehatan (manfaat yang sama seperti skema asuransi
kesehatan di atas) dan skema asuransi khusus untuk
pekerja rumah tangga melalui program Overseas

10
J. Huguet, dan A. Chamratrithirong, Migration for
Development in Thailand: Overview and Tools for Policymakers (Bangkok: International Organization for Migration, 2011), hlm. 1.

11
E. Tamagno, Strengthening Social Protection for
ASEAN Migrant Workers Through Social Security Agreements
(Bangkok: ILO, 2008), hlm. 33.
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Assurance Corporation’s Maid Supreme.12
Selain jaminan sosial, perlindungan terhadap
BMI atas kondisi pekerjaan dan kehidupan diatur
dalam peraturan perundang-undangan untuk
menghindari adanya eksploitasi pada saat jam
istirahat dan waktu libur. Oleh karena itu, diatur
bahwa secara tertulis pemberi kerja menyatakan
bahwa hanya mempekerjakan BMI maksimal 14
jam per hari. Selain itu, perlindungan sosial juga
diberikan dengan mewajibkan pemberi kerja untuk
memberikan pelatihan bahasa, akomodasi, dan
fasilitas kebersihan yang layak pada BMI.13

D.

C.

Buku:

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat
diketahui bahwa baik Indonesia, Filipina, Thailand,
dan Singapura telah memberikan perlindungan
sosial yang cukup kepada BMI seperti pelatihan,
pendampingan, dan lainnya namun tidak berupa
jaminan sosial. Meskipun demikian, pemerintah
masing-masing Negara berusaha memberikan
alternatif lainnya seperti skema asuransi yang wajib
dibayarkan oleh pemberi kerja atau skema asuransi
sukarela yang dapat dibayarkan oleh BMI. Dengan
tidak diberikannya jaminan sosial bagi BMI maka
pada dasarnya Negara-negara tersebut belum
memenuhi hak asasi BMI sebagai dilindungi dalam
instrumen dan standar di tingkat internasional dan
ASEAN.
12
Kwang Yeo, “Promoting The Integration of The
Migrant Workforce into Singaporean Society Through
Programmes and Initiatives Targeting The Divides in
Culture, Language and Attitude Between the Former and
Singaporeans” (makalah disampaikan pada ASEAN InterParliamentary Caucus on Labour Migration, Kamboja,
September 2011).
13
National Trade Union Congress, “Migrant Workers
in Singapore” (makalah disampaikan pada ASEAN InterParliamentary Caucus on Labour Migration, Kamboja,
September 2011).
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SARAN

Mengingat minimnya perlindungan sosial dalam
hal kesejahteraan BMI berupa jaminan sosial maka
terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh
pemerintah Indonesia, seperti (i) memasukkan skema
jaminan sosial dalam amandemen UU 39/2004; dan
(ii) mengupayakan integrasi jaminan sosial dengan
Negara-negara ASEAN dan Negara-negara tujuan
sehingga BMI dapat menerima manfaat jaminan sosial
dimanapun BMI tersebut berada.
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