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isu-isu tentang Hak Asasi Manusia, baik yang dilakukan oleh para Peneliti di lingkungan Badan
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun pihak-pihak yang terkait
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(4) Oki Wahju Budijanto, S.E., M.M. dengan judul Penghormatan Hak Asasi Manusia bagi Penghayat
Kepercayaan di Kota Bandung, (5) Tony Yuri Rahmanto, S.H. dengan judul Kebebasan Berekspresi
dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan dan Implementasinya di Provinsi
Jawa Barat, (6) Penny Naluria Utami, S.Sos., M.H. dengan judul Optimalisasi Pemenuhan Hak
Korban Kekerasan terhadap Perempuan melalui Pusat Pelayanan Terpadu.
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kami ucapkan kepada semua Penulis yang telah berkenan menyumbangkan artikelnya.
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Kata Kunci Bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini di fotokopi tanpa ijin dan biaya

Sabungan Sibarani (Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Borobudur - Jakarta)

PROSPEK PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (UU PKDRT)

PENGHAPUSAN

Jurnal HAM Vol. 7 No. 1 Juli 2016, hal. 1-9
Abstrak
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia
tergolong sebuah kejahatan dengan ancaman hukum pidana karena mengakibatkan kesakitan dan
penderitaan fisik maupun mental terhadap korbannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
prospek penegakan hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Metode penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini penelitian hukum normatif yaitu suatu
proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum
guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menghapus tindak
kekerasan dalam rumah tangga dapat dimulai dengan menghilangkan sebab-sebab dan unsurunsur pemicunya. Dalam kaitan ini, sekurang-kurang terdapat banyak cara dan usaha yang patut
dilakukan agar kekerasan dalam rumah tangga terelakkan atau setidak-tidaknya dapat dikurangi
intensitasnya. Prospek penegakan hukum UU PKDRT akan sulit ditegakkan karena banyak kendala
dalam pelaksanaannya. Hendaknya Pemerintah mensosialisasikan UUPKDRT kepada publik atau
masyarakat secara jelas dan transparan guna menghindari bias atau ketidakjelasan akan isi dan
kandungan dari UUPKDRT.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, KDRT.

Denny Zainuddin (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM)

ANALISIS PENANGANAN KONFLIK ANTAR ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DI SUMATERA UTARA (MEDAN) DAN JAWA TENGAH (SURAKARTA)
Jurnal HAM Vol. 7 No. 1 Juli 2016, hal. 11-20
Abstrak
Organisasi Kemasyarakatan hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan
bangsa. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia, Ormas merupakan
wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan, pada satu sisi, Ormas merupakan sebuah bentuk
kebebasan fundamental yang dimiliki oleh setiap individu baik dalam kerangka etika maupun legal,
yang dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Namun pada sisi lain, pelaksanaan

iv

kebebasan fundamental tersebut justru ditengarai memiliki dampak negatif, yakni menabrak batasbatas keajegan dan ketertiban sosial masyarakat Indonesia.
Penelitian ini melihat kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi konflik antar organisasi massa.
Adapun pokok masalah ini diurai dalam beberapa pertanyaan, yaitu bagaimanakah dinamika konflik
antar Ormas yang terjadi dan apa saja faktor penyebabnya, Kebijakan apa saja yang telah keluarkan
oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengananan konflik antar Ormas, Bagaimana pengaruh
kebijakan Pemda terhadap penanganan konflik antar Ormas. Penelitian ini dianallisis dengan
menggunakan teori mobilisasi sumber daya dan analisis circle of conflict, untuk mendapatkan jawaban
bagaimana Konflik Ormas yang terjadi di Sumatera Utara dan Jawa tengah (Solo) dan bagaimana
penanganan konflik oleh Pemerintah di kedua lokasi tersebut.Penelitian ini menilai bahwa Pemda
masih secara parsial menangani potensi konflik antar Ormas. Kebijakan yang ada masih bersifat
administratif ketimbang sepenuhnya memberdayakan Ormas dalam mencapai tujuan bersama.
Kata kunci: Pemerintah, konflik, Ormas

Donny Michael (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM)

REVITALISASI SISTEM PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPEKTIF UNDANGUNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI PROVINSI SUMATERA
BARAT
Jurnal HAM Vol. 7 No. 1 Juli 2016, hal. 21-34
Abstrak
Berangkat dari Nawa Cita ketiga yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan kesadaran
untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan penelitian
ini untuk mengetahui pengakuan hak atas asal usul masyarakat desa serta melihat peta keragaman
kesiapan kelembagaan desa dan fisibilitas mengenai pengelolaan dana desa, dengan menggunakan
metode kualitatif. Dari data lapangan dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No.6 Tahun 2014
tentang Desa berupaya mengkoreksi kesalahan-kesalahan Negara dalam mengatur desa dan
masyarakat hukum adat. Undang-Undang desa ingin mengembalikan hak asal usul yang melekat
pada desa adat untuk mengurus kehidupan masyarakat hukum adat dan pengurusan wilayah
masyarakat hukum adatnya (hak ulayat). Negara perlu memberikan sarana dan prasarana kepada
setiap lembaga adat agar lembaga adat dalam mengelola masyarakat adat serta adat istiadatnya
dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, perlu ada payung hukum untuk menampung keistimewaan
desa adat dibeberapa daerah. Selain itu juga, perlu diatur secara khusus didalam peraturan
perundang-undangan mengenai penetapan anggaran khusus terhadap lembaga-lembaga adat,
sehingga lambat laun keberadaan lembaga adat ini tidak akan hilang.
Kata kunci: Revitalisasi, Pemerintahan Desa, Sumatera Barat.
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Oki Wahju Budijanto (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM)

PENGHORMATAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI
KOTA BANDUNG
Jurnal HAM Vol. 7 No. 1 Juli 2016, hal. 35-44
Abstrak
Penghayat Kepercayaan masih mengalami diskriminasi, khususnya dalam penghormatan hakhak sipilnya. Hal ini berakar dari “perbedaan” yang lahir dari pengakuan negara atas agama dan
perlakuan berbeda kepada “agama” dan “kepercayaan”. Pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf
Kalla salah satu agenda prioritas adalah memprioritaskan perlindungan terhadap anak, perempuan
dan kelompok masyarakat termajinalkan, serta penghormatan HAM dan penyelesaian secara
berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu menjadi momentum tepat
untuk penegakan HAMnya. Pertannyaannya, implementasi penghormatan Hak Asasi Manusia
bagi penghayat kepercayaan di Kota Bandung. Tulisan yang didasarkan pada penelitian bersifat
deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif pada tataran implementasi (khususnya Kota
Bandung), para penghayat kepercayaan tidak mengalami kendala dalam memperoleh layanan
kependudukan dan catatan sipil. Namun demikian masih terdapat penolakan masyarakat umum
terhadap pemakaman bagi para penghayat kepercayaan di tempat pemakaman umum.
Kata Kunci: Penghormatan HAM, Hak-Hak Sipil, Penghayat Kepercayaan

Tony Yuri Rahmanto (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM)

KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA:
PERLINDUNGAN, PERMASALAHAN DAN IMPLEMENTASINYA DI PROVINSI
JAWA BARAT
Jurnal HAM Vol. 7 No. 1 Juli 2016, hal. 45-53
Abstrak
Proses demokratisasi di Indonesia saat ini menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali
utama ranah penyiaran. Namun permasalahan utama dalam penyiaran di negeri ini adalah tidak
konsistennya kebijakan pemerintah sebagai salah satu regulator penyiaran, lemahnya lembaga
regulator pengawas penyiaran dan ketidaktaatan penyelenggara penyiaran. Jawa Barat dengan
budaya yang beragam telah memiliki lembaga penyiaran, namun pada praktiknya di lapangan belum
menampilkan keberagaman isi siaran dan keberagaman kepemilikan. Oleh karena itu persoalannya
adalah bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
memberikan perlindungan hak kebebasan berekspresi masyarakat khususnya di Jawa Barat.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta menganalisa substansi, konteks, dan
relasi antara lembaga penyiaran, pemerintah daerah serta masyarakat dilihat dari aspek Hak Asasi
Manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan terhadap hak kebebasan
berekespresi yang dimiliki pemerintah, lembaga penyiaran serta masyarakat di Provinsi Jawa Barat,
masih ditemukan permasalahan terkait keberagaman isi siaran, sentralisasi kepemilikan lembaga
penyiaran, kurangnya pemanfaatan lembaga penyiaran publik dan teguran serta sanksi yang
diberikan seringkali diabaikan oleh para pelaku penyiaran.
Kata Kunci: Kebebasan Berekspresi, Regulasi, Hak Asasi Manusia.
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Penny Naluria Utami (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM)

OPTIMALISASI PEMENUHAN HAK KORBAN KEKERASAN
PEREMPUAN MELALUI PUSAT PELAYANAN TERPADU

TERHADAP

Jurnal HAM Vol. 7 No. 1 Juli 2016, hal. 55-67
Abstrak
Pemerintah Indonesia telah mengajukan kebijakan peraturan perlindungan perempuan dan anak
sebagai prioritas nasional. Peraturan dimaksud untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan
(KtP) di Indonesia. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak RI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. SPM merupakan instrumen penting
untuk memastikan penghormatan dan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan. Standar
tersebut adalah ukuran standar pelayanan minimum kepada perempuan korban kekerasan, terutama
di bidang pengaduan dan laporan, kesehatan, bantuan dan penegakan hukum, rehabilitasi sosial,
pemulangan dan reintegrasi sosial. Keputusan Menteri tersebut mengamanatkan pembentukkan
Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di tingkat provinsi dan kabupaten serta unit ini terdiri dari pemerintah
dan masyarakat sipil. Namun implementasi dari standar tersebut yang nampak dalam kinerja
Pusat Pelayanan Terpadu belum optimal dan masih menemukan beberapa kesenjangan, antara
lain: adanya variasi aturan daerah, pendanaan, koordinasi antar stakeholder yang terlibat, sarana
prasarana, dan sumber daya manusia yang terlibat, sehingga terlihat bahwa pengejewantahan isi
SPM masih menghadapi tantangan untuk perbaikan kedepannya.
Kata kunci: KtP, SPM dan PPT

Sabungan Sibarani (Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Borobudur - Jakarta)

PROSPECT OF LAW ENFORCEMENT ON THE DOMESTIC VIOLENCE
ABOLITION ACT
Jurnal HAM Vol. 7 No. 1 July 2016, hal. 1-9
Abstract
Domestic violence in the provisions of Indonesia`s legislation is categorized into criminal law because
it leads to pain and suffering to the victims, physically and mentally. The aim of this research was
to find out the Prospect of Law Enforcement on the Domestic Violence Abolition Act. It used a legal
normative method that was a process to find rule and order, law principles, and doctrine of law in
order to answer a faced law issues.It results showed that to eliminate the domestic violence could be
started by dispelling causes and the trigger elements. In this case, many ways and effort to diminish
the violence or lessen its intensity. The Prospect of Law Enforcement on the Domestic Violence
Abolition Act will hard to be upheld of obstacles in implementation. The Govertment needs socialize
it to public or society, clearly and transparancy to avoid obscurity and vagueness its contents.
Keywords: Law Enforcement, Domestic Violence
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Denny Zainuddin (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM)

ANALYSIS OF CONFLICTS HANDLING BETWEEN NON-GOVERNMENTAL
ORGANIZATION (NGO) IN NORTH SUMATRA (MEDAN) AND CENTRAL JAVA
(SURAKARTA)
Jurnal HAM Vol. 7 No. 1 July 2016, page. 11-20
Abstract
A non-governmental organization (NGO) be present, grow and develop in line with nation development
history. In independence struggle history of Indonesia Republic, NGOs were main media in the
independence movement, on one side, they were forms of fundamental freedom owned by each
individual both in an ethic framework and legal, protected and guaranteed their performances by
a nation. But, in another side, the performance of fundamental freedom precisely had negative
impacts, that was bumping into the limits of constancy and social order of Indonesian society. This
research tries to view a local government policy in handling conflicts between NGOs. The questions
of this research were how did dynamics conflicts between NGOS occur and what the factors lead
them happened, what policy of the local government to handling the conflicts, how effects of local
government policy in handling the conflicts. This research used resources mobilization theory and
circle of conflict analysis to answer the questions of NGOs conflicts in North Sumatra and Central
Java (Solo) and how conflict handling by the government in two locations. It concluded that local
government still handle the conflicts between NGOs, partially. Its policy was administrative rather
than empower NGOS in reaching mutual goals.
Keywords: government, conflict, NGO

Donny Michael (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM)

REVITALIZATION OF VILLAGE ADMINISTRATION SYSTEM IN PERSPECTIVE
OF THE ACT NUMBER 6/2014 ON VILLAGES IN WEST SUMATRA PROVINCE
Jurnal HAM Vol. 7 No. 1 July 2016, page. 21-34
Abstract
Beginning from the third Nawa Cita is "develop Indonesia from skirts by strengthening the regions
and the villages in the framework of The Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI)" and
awareness to implement the mandate of the Act Number 6/2014 on Villages. The purpose of this
research was to find out recognition of the right to the origin of the village community and saw
diversity readiness of villages institutional and feasibility on village budget management. It used
a qualitative method. Based on field data could be concluded that the Act had tried to correct the
mistakes of state in managing villages and customary law communities. The Act of Village wants
to restore the rights of origin attached to the indigenous village to take care of people's life and the
maintenance of indigenous peoples' territories customary law (customary rights). The State need to
give facilities and infrastructures to each traditional institution in managing indigenous peoples and
customs can run well. Therefore, it necessary to have a regulation to accommodate distinction of
indigenous villages in some regions. Beside that, it needs a certain regulation about stipulation of
special budgetary to indigenous institutions, so gradually the existence of traditional institutions will
not disappear.
Keywords: revitalization, the Act No.6/2014 on Village, village administration, west sumatra
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Oki Wahju Budijanto (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum HAM)

RESPECT FOR HUMAN RIGHTS OF FAITHS IN BANDUNG CITY
Jurnal HAM Vol. 7 No. 1 July 2016, page. 35-44
Abstract
The follower of faiths has still get discrimination, especially in respect of their civil rights. it was rooted
from "difference" that came from state recognition of religion and different handing on "religion" and
"faiths". In the reign of Joko Widodo-Jusuf Kalla, one of the priority` agendas is the protection of
children, women and a marginalized communities, human rights respect and equitable settlement
to a past human rights violation to become a right momentum. The question of this writing was
the implementation of Respect For Human Rights of Faiths in Bandung City. It was an analytical
descriptive by a normative juridical approach in its implementation (especially in Bandung City). The
followers of faiths had not obstacles in getting resident and civil registration services. But, they still
had refusal from the society of cemetery in public burial.
Keywords: respect of human rights, civil rights, belief adherent

Tony Yuri Rahmanto (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM)

FREEDOM OF EXPRESSION IN PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS:
PROTECTION, AND ISSUES AND ITS IMPLEMENTATION IN WEST JAVA
PROVINCE
Jurnal HAM Vol. 7 No. 1 July 2016, page. 45-53
Abstract
Today, in Indonesia, democratization process has put public as owner and main controller of
broadcasting. But, the main problem in broadcasting in this country is the inconsistency of government
policy as the broadcasting regulator, weakness of broadcasting supervisor regulator institution and
disobedience of organizer. West Java with a diverse culture has a broadcasting institution, but in
practice has not performed its diverse of broadcast contents ownership yet. Therefore, the issue is
how the implementation of the Act Number 32/2002 on Broadcasting Give Protection of Expression
Freedom Rights to the Society, especially in West Java. This research used a qualitative method,
it analyzed substance, contexts, and a relation among broadcasting institution, local government,
and society viewed from human rights aspects. It showed that by enacted the Act Number 32/2002
on Broadcasting, had not given a fully protection guarantee to expression freedom rights owned by
the government, broadcasting institution and society in West Java province. It still found a problem
related to the content diversity of broadcast, centralization of broadcasting institution ownership, lack
of public broadcasting institution utilization and reprimands and sanctions were given, sometimes
ignored by broadcasters.
Keywords: expression freedom, regulation, human tights
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OPTIMALIZATION OF VIOLENCE VICTIMS RIGHTS SATISFACTION OF WOMEN
THROUGH INTEGRATED SERVICES CENTER
Jurnal HAM Vol. 7 No. 1 July 2016, page. 55-67
Abstract
Indonesia government has submitted policy of women and children protection regulation as a
national priority. The regulation intends to overcome violence against women (KTP), in Indonesia. By
enacting the Act Number 23/2004 on Eradication of Domestic Violence, the Act Number 21/2007 on
Eradication of Human Trafficking, and the Minister Regulation of State for Women's Empowerment
and Child Protection of Indonesia Number 01/2010 on Minimum Service Standards (SPM) Field of
Integrated Services for Women and Children Victims of Violence. The Minimum Service Standards
(SPM) is an important instrument to ensure respect and fulfillment of violence victims women rights.
Its standard is minimum service standards to them, especially in complaints and reporting, health,
relief and law enforcement, social rehabilitation, repatriation and social reintegration. The minister
regulation mandates to establish the integrated service center in each province and regency and
this unit consists of government and civil society. But, the implementation of that standards in the
performance of integrated service center have not optimized and still find some gap, among others:
the variation of local rules, funding, coordination among stakeholders involved, infrastructure, and
human resources , so it appears that the contents of SPM manifestation still faces challenges for
future improvements.
Keywords: violence against women (KTP), minimum service standards (SPM), integrated service
center (PPT)
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Abstrak
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia
tergolong sebuah kejahatan dengan ancaman hukum pidana karena mengakibatkan kesakitan dan
penderitaan fisik maupun mental terhadap korbannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
prospek penegakan hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Metode penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini penelitian hukum normatif yaitu suatu
proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum
guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menghapus tindak
kekerasan dalam rumah tangga dapat dimulai dengan menghilangkan sebab-sebab dan unsurunsur pemicunya. Dalam kaitan ini, sekurang-kurang terdapat banyak cara dan usaha yang patut
dilakukan agar kekerasan dalam rumah tangga terelakkan atau setidak-tidaknya dapat dikurangi
intensitasnya. Prospek penegakan hukum UU PKDRT akan sulit ditegakkan karena banyak kendala
dalam pelaksanaannya.Hendaknya Pemerintah mensosialisasikan UUPKDRT kepada publik atau
masyarakat secara jelas dan transparan guna menghindari bias atau ketidakjelasan akan isi dan
kandungan dari UUPKDRT.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, KDRT.

Abstract
Violence in the home (domestic violence) in the provisions of law in Indonesia is a crime with the threat
of criminal law, because it caused pain and suffering to the victim physically and mentally. The purpose
of this study was to determine the prospects for law enforcement Law on the Elimination of Domestic
Violence. Legal research methods were used in this study is a normative legal research process
to find the rule of law, principles of law, and the legal doctrines in order to address the legal issues
at hand. The results showed that removing the acts of domestic violence can begin by eliminating
the causes and elements of the trigger. In this regard, at less there are many ways and efforts that
should be done so that domestic violence inevitable or at least be reduced in intensity. Prospects the
act, Law enforcement will be difficult to enforce because a lot of problems in implementation. The
government should disseminate the act to the public or public is clear and transparent manner in
order to avoid bias or lack of clarity of the contents and the contents of the act.
Keywords: Law Enforcement, domestic violence.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Keprihatianan masyarakat terutama kaum
perempuan dan relawan Lembaga Swadaya
Masyarakat terhadap banyaknya kasus-kasus
kekerasan dalam rumah tangga merupakan
salah satu faktor pendorong dibentuknya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(UU PKDRT). Kelahiran undang-undang ini
memang tidak dapat dilepaskan dari semangat
jaman yang bersifat global tentang tuntutan
perlunya penghapusan kekerasan terhadap kaum
perempuan dan anak, yang dipandang sebagai
kelompok yang paling rentan terhadap perlakuan
keras.Disahkannya UU PKDRT tersebut,
merupakan suatu pemikiran yang komprehensif
dari negara dengan political will untuk
memperhatikan dan memberikan perlindungan
bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.
Namun yang menjadi kendala adalah upaya
untuk mengungkap bentuk kekerasan ini tidaklah
mudah, selain karena pemahaman/kesadaran
masyarakat tentang kekerasan dalam rumah
tangga belum sepenuhnya dipahami sebagai
bentuk pelanggaran HAM, juga kekerasan dalam
bentuk ini masih dilihat dalam ranah privat.
Kekerasan yang dimaksudkan oleh Undangundang ini diartikan sebagai setiap perbuatan
terhadap seseorang terutama perempuan,
yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,
dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk
ancaman
untuk
melakukan
perbuatan,
pemaksaan atau perampasan kemerdekaan
secara melawan hukum dalam lingkup rumah
tangga.
Pembentukan UU PKDRT, yang memuat
kriminalisasi terhadap perbuatan kekerasan
pada perempuan dan anak, merupakan upaya
yang telah dirintis sejak lama untuk mewujudkan
lingkungan sosial yang nyaman dan tentram
bebas dari kekerasan. Idealisme ini tentulah
bukan sesuatu yang berlebihan, di tengah
kehidupan abad ke-21 yang telah serba sangat
maju, terasakan sebagai suatu kejanggalan,
manakala lingkungan hidup yang seyogyanya
dapat memberikan suasana yang memberikan
perasaan termanusiakan sepenuhnya ternyata
sebaliknya menjadi lingkungan yang dipenuhi
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kekerasan atau perilaku barbar. Dengan
demikian keberhasilan penegakan hukum UU
PKDRT ini menjadi dambaan banyak pihak yang
merindukan suasana kehidupan damai di dalam
rumah tangga.1
Secara sosiologis, kekerasan merupakan
sikap atau tindakan yang dipandang sangat
tercela.Oleh karena penegakan norma-norma
etika atau moral secara umum bersumber pada
kesadaran dalam diri setiap orang, maka dalam
situasi seperti sekarang ini tampaknya sangat
sulit diharapkan penghapusan kekerasan
(dalam rumah tangga) dilakukan diluar kerangka
pendekatan yang sifatnya sistematis.Oleh
karenanya kemudian dilakukan pendekatan
yang sistematis dengan diaplikasikan/me
lalui sarana hukum pidana yakni dengan
mengkriminalisasikan perbuatan kekerasan
terhadap perempuan dan anak.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang pemikiran
sebagaimana diuraikan di atas, masalah
yang ingin dibahas adalah Bagaimana
prospek penegakan hukum Undang-undang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga?
Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui prospek penegakan hukum UndangUndang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga.
Metodologi Penelitian
Metode penelitian yang digunakan pada
penelitian ini penelitian adalah studi pustaka
dengan menekankan pada proses untuk
menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip
hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna
menjawab isu hukum yang dihadapi.

PEMBAHASAN
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
bagaikan siklus yang sulit untuk dihentikan,
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Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah
Sosiologis, (Semarang: Suryandaru Utama, 2000),
hlm. 70.

pelaku bisa menyesal karena perbuatannya,
namun tak jarang kekerasan yang berbasis
gender ini selalu dari waktu ke waktu terus
meningkat, salah satu penyebab terjadinya
kekerasan di dalam rumah tangga ini bisa terjadi
karena faktor budaya patriaki serta juga di lihat
dari nilai masyarakatnya yang selalu ingin hidup
harmonis sehingga cendrung yang selalu di
salahkan adalah perempuan. Perlu di ketahui
bahwa batasan pengertian Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)
yang terdapat di dalam undang-undang No. 23
tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah tangga adalah “Setiap perbuatan
terhadap seseorang terutama Perempuan
yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau
penderitaan secara fisik, seksual, psikilogis, atau
penelantaran rumah tangga, Yang menpunyai
ancaman
untuk
melakukan
perbuatan,
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan
secara melawan Hukum dalam lingkungan
rumah tangga” (Pasal 1 ayat (1).
Mengingat
Undang-Undang
tentang
KDRT merupakan hukum Publik, privat
maupun administratif yang di dalamnya ada
ancaman Pidana Penjara atau Denda bagi
yang melanggarnya, kebanyakan dari korban
Kekerasan dalam Rumah Tangga ini biasanya
memilih
penyelesaiannya
secara
Privat
(Perdata) dengan cara perceraian, yang siap
menghadapi suatu dilema sebagai predikat
janda dan selalu mendapat sorotan Negatif
dari penilaian masyarakat. maka masyarakat
luas khususnya kaum lelaki dalam kedudukan
sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui
apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KGRT).2
Adapun tentang siapa saja yang termasuk dalam
lingkup rumah tangga dalam UU no 23 Tahun
2004 ini adalah :
Suami, Isteri, dan Anak, termasuk anak
angkat dan anak Tiri. Orang-orang yang
mempunyai hubungan keluarga dengan Suami,
istri yang tinggal menetap dalam rumah tangga
seperti mertua, menantu, ipar dan besan. Orangorang yang bekerja atau membantu dalam rumah
tangga dan menetap tinggal dalam Rumah
tangga seperti Pembantu Rumah tangga Pasal
2 UU No 3 Tahun 2004 ini pun mungkin terjadi
2

Fakih, Mansour, Diskriminasi dan Beban Kerja
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kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap
anggota keluarga yang jelas-jelas pelanggaran
terhadap Hak asasi manusia dan martabat
kemanusian serta bentuk diskriminasi.
Dalam Pasal 5 UU No 23 Tahun 2004
menyatakan bahwa setiap orang dilarang
melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga
terhadap orang dalami ingkup suatu Rumah
Tangga melakukan kekerasan seperti:3
1.

Kekerasan Fisik, yang mengakibatkan rasa
sakit, jatuh sakit atau luka berat.

2.

Kekerasan Psikis yang mengakibatkan
rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya
diri,
hilangnya
kemammpuan
untuk
bertindak,rasa tidak berdaya dan lain-lain.

3.

Kekerasan Seksual yang berupa pemaksaan
seksual dengan cara yang tidak wajar baik
untuk suami maupun untuk orang lain untuk
tujuan komersil atau tujuan tertentu.

4.

Penelantaran rumah tangga yang terjadi
dalam lingkup rumah tangganya, yang
mana menurut Hukum di wajibkan atasnya
untuk memberikan kehidupan yang layak
atas rumah tangga nya sendiri.

Dari definisi tersebut terlihat UU ini sematamata tidak hanya melindungi kepentingan
perempuan dewasa saja tetapi juga untuk
mereka yang tersubordinasi, seperti juga lakilaki yang dewasa maupun masih anak-anak juga
dapat perlundungan dari UU kekerasan dalam
rumah tangga ini. Selain itu penelantaran juga
berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan
ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi
atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam
atau di luar rumah tangga, sehingga korban
berada dibawah kendali orang tersebut. Bagi
korban KDRT undang-undang telah mengatur
akan hak-hak yang dapat di tuntut ke pada
pelakunya antara lain:
a.

Perlindungan dari pihak keluarga, Kepolisi
an, Kejaksaan, Pengadilan, Advokad,
lembaga sosial atau pihak lainnya maupun
atas penetapan perintah perlindungan dari
Pengadilan.
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b.

Pelayanan kesehatan
kebutuhan medis.

sesuai

dengan

c.

Penanganan secara khusus
dengan kerahasian Korban.

d.

Pendampingan oleh pekerja sosial atau
lembaga bantuan hukum.

e.

Pelayanan bimbingan Rohani.

berkaitan

Bila ditinjau dari perspektif hukum,
pemerintah telah berupaya melindungi kaum
perempuan dengan diratifikasi nya konvensi
mengenai
penghapusan
segala
bentuk
diskriminasi terhadap Perempuan (Convention
on the Elimination All Form of Discrimination
Against Woment) melalui UU Nomor 7 tahun
1984 artinya secara yuridis Indonesia telah
mengikatkan diri untuk melaksanakan ketentuanketentuan dalam konvensi wanita tersebut.
Selain itu korban KDRT juga berhak untuk
mendapatkan pelayanan demi pemulihan
korban dari tenaga kesehatan, pekerja sosial,
relawan sosial dan lainnya.Dalam UU PKDRT,
Pemerintah mempunyai kewajiban untuk
merumuskan kebijakan penghapusan KDRT
menyelenggarakan komunikasi, informasi dan
edukasi tentang KDRT, menyelenggarakan
sosialisasi dan advokasi tentang KDRT,
menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan
sensitif dan isu KDRT serta menetapkan
standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif,
memberikan hak rasa aman, tentram, dan
perlindungan dalam rumah tangga sebagai
mana dambaan dalam setiap orang.4
Namun apabila korban menemukan
kesulitan dalam penerapan Undang-undang NO
23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga tersebut dapat meberikan
kuasa kepada keluarga atau Advokat/Pengacara
untuk melaporkan KDRT ke Kepolisian (Pasal
26 ayat 2). jika yang menjadi korban adalah
seorang anak-anak laporan dapat di lakukan
oleh orang Tua, Wali, Pengasuh, atau anak
yang bersangkutan (Pasal 27) adapun sanksi
Pidana dalam Pelanggaran Undang-Undang
No 23 tahun 2004 tentang PKDRT diatur dalam
BAB VIII mulai dari Pasal 44 s/d Pasal 53.

4
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khususnya untuk kekerasan KDRT di bidang
Seksual berlaku pidana minimal 5 tahun Penjara
dan Maksimal 15 tahun Penjara atau 20 tahun
Penjara atau Denda antara 12 juta s/d 300 juta
rupiah atau antara 25 juta s/d 500 juta rupiah
(Pasal 47 dan 48 UU PKDRT) dan perlu juga
untuk di ketahui bahwa pada umumnya UndangUndang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan hanya
di tujukan kepada seorang Suami tapi juga bisa
ditujukan ke pada seorang Isteri yang melakukan
kekerasan terhadap Suaminya, Anak- Anaknya,
keluarganya, atau Pembantunya yang menetap
tinggal dalam satu rumah tangga tersebut.
Sebuah rumah tangga dengan keluarga inti
(nuclear family) hanya terdiri atas seorang suami,
seorang istri, dan anak. Lazim pula dijumpai
dalam masyarakat sebuah rumah tangga terdiri
dari anggota-anggota keluarga yang lain seperti
mertua, ipar, dan sanak saudara atas dasar
pertalian darah maupun perkawinan dengan
suami-istri bersangkutan. Selain itu, rumah
tangga dalam kehidupan modern di perkotaan
umumnya diramaikan lagi dengan kehadiran
orang lain yang berperan sebagai pembantu.
Sang pembantu bisa berasal dari kerabat atau
keluarga pasangan suami-istri bersangkutan
dan bisa pula orang luar.
Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah
tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara
baru dari perspektif sosiologis masyarakat
Indonesia.Persoalan ini sudah terjadi sejak lama
dan masih berlanjut hingga kini. Kekerasan
dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tersebut, Bab 1 Tentang Ketentuan Umum Pasal
2 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang
terutama perempuan, yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,
seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah
tangga termasuk ancamanuntuk melakukan
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum dalam
lingkup rumah tangga.5
Selain itu, KDRT merupakan fakta sosial
yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam
sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya,
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Otje Salman dan Anton F. Susanto, Beberapa Aspek
Sosiologi Hukum, (Bandung, Alumni, 2000), hlm.
101.

agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun
korbannya. Karena itu, ia dapat terjadi dalam
rumah tangga keluarga sederhana, miskin dan
terkebelakang maupun rumah tangga keluarga
kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Tindak
kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau
istri terhadap pasangan masing-masing, atau
terhadap anak-anak, anggota keluarga yang
lain, dan terhadap pembantu mereka secara
berlainan maupun bersamaan.Perilaku merusak
ini berpotensi kuat menggoyahkan sendi-sendi
kehidupan rumah tangga dengan sederetan
akibat di belakangnya, termasuk yang terburuk
seperti tercerai-berainya suatu rumah tangga.
Tindak KDRT di Indonesia dalam rentang
waktu yang panjang cenderung bersifat laten
hingga jarang terungkap ke permukaan.
Akibatnya, ia lebih merupakan kejadian sederhana
yang kurang menarik ketimbang sebagai fakta
sosial yang seharusnya mendapatkan perhatian
khusus dan penanangan yang sungguh-sungguh
dari masyarakat dan pemerintah. Kekerasan
dalam rumah tangga Indonesia di mana pun juga
masih terus berlangsung dengan jumlah kasus
dan intensitasnya yang kian hari cenderung kian
meningkat. Media massa cetak dan elektronik
Indonesia malah tak pernah lengang dari beritaberita dan informasi-informasi terbaru tentang
tindak KDRT, termasuk dalam rumah tangga
para selebriti.
Dalam pada itu, Lembaga Bantuan Hukum
Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (LBH
APIK), merilis laporan pada 12 Mei 20014
bahwa terjadi 83 kasus kekerasan dalam rumah
tangga selama empat bulan pertama 2015
di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebagian
besar kasus itu merupakan kekerasan suami
terhadap istri. Para perempuan korban tindak
kekerasan itu antara lain mengalami kekerasan
fisik, psikis, dan ekonomi karena tidak dinafkahi
atau diperas, dan kekerasan seksual atau
kombinasi di antara semuanya itu. Perkara
tersebut kemudian berakhir dengan perceraian
(30 kasus), pidana (9 kasus), mediasi (6 kasus),
dan konsultasi pernikahan (38 kasus). Tindak
kekerasan terselubung ini baru dianggap serius
dan masuk ke dalam tindak kejahatan dengan
sanksi hukum pidana sejak tahun 2004 sesuai
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 setelah

ia makin marak dengan akibat berlapis hingga
menelan korban jiwa.6
Kekerasan seksual seperti perkosaan
merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan
dalam rumah tangga yang korbannya bisa lakilaki di samping perempuan.Para kriminolog
sering mengatakan bahwa angka statistik
kejahatan perkosaan, termasuk dalam rumah
tangga, bagaikan sebuah gunung es. Data
statistik tindak kekerasan ini jauh lebih kecil
berbanding jumlah sesungguhnya peristiwa
perkosaan yang terjadi.Dalam masyarakat yang
terbuka saja tidak seluruh kasus perkosaan
terungkap, apalagi dalam unit yang lebih kecil
seperti keluarga.
Kekerasan dalam rumah tangga secara
konseptual
berbanding
sejajar
dengan
kekerasan-kekerasan lain termasuk kekerasan
politik. Sebagai pembanding terhadap persoalan
ini, Gurr mendefinisikan kekerasan politik
sebagai berikut:7
“all collective attacks within a political
community against the political regime, its
actors – including competing political groups
as well as incumbents—or its policies.
The concept represents a set of events, a
common property of which is the actual or
trheatened use of violence .... The concept
subsumes revolution, ... guerilla war, coups
d’atat, and riots.”
Definisi di atas menunjukkan bahwa tindak
kekerasan politik amat luas cakupannya, yang
meliputi semua kejadian yang unsur utamanya
adalah penggunaan atau ancaman penggunaan
kekerasan yang dilakukan oleh pelaku/aktor
atau kelompok aktor yang menentang penguasa
negara.Selain itu, Galtung mendefinisikan
kekerasan dalam pengertian yang lebih luas
sebagai “any avoidable impediment to selfrealization”, yang berarti segala sesuatu
yang menyebabkan orang terhalang untuk
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mengaktualisasikan potensi dirinya secara
wajar.8
Koseptualisasi tentang kekerasan yang
diajukan Galtung tersebut mencakup dua jenis
kekerasan, yaitu kekerasan langsung atau
personal dan kekerasan tidak langsung atau
struktural.Kekerasan langsung adalah kekerasan
yang dilakukan oleh satu atau sekelompok
aktor kepada pihak lain (violence–as-action),
sementara kekerasan struktural terjadi begitu
saja (built-in) dalam suatu struktur (violence-asstructure) atau masyarakat tanpa aktor tertentu
atau dilakukan oleh seseorang atau sekelompok
orang dengan menggunakan alat kekerasan.
Berdasarkan dua definisi pembanding
tersebut, KDRT dapat diartikan sebagai tindakan
penggunaan kekuasaan atau wewenang secara
sewenang-wenang tanpa batasan (abuse of
power) yang dimiliki pelaku, yaitu suami atau
istri maupun anggota lain dalam rumah tangga,
yang dapat mengancam keselamatan dan hakhak individual masing-masing dan atau anggota
lain dalam rumah tangga seperti anak-anak,
mertua, ipar, dan pembantu.
Penggunaan kekuasaan secara sewenangwenang dimungkinkan karena situasi yang
terbentuk dalam rumah tangga di mana
dominasi yang satu ke atas yang lain begitu
kuat disebabkan beberapa faktor seperti akan
dijelaskan kemudian. Dominasi tersebut akan
terus berlanjut selama tingkat ketergantungan
pihak yang didominasi kepada yang dominan
tetap tinggi.
Banyak hal positif dapat dipelajari dan
diambil manfaatnya dari hubungan-hubungan
sosial yang dibangun dalam rumah tangga.
KDRT sesungguhnya dapat dihindarkan
jika suatu rumah tangga ditegakkan dengan
menjalankan berbagai prinsip positif dan etika
luhur berdasarkan fungsi anggota menurut hak
dan kewajiban masing-masing.
Menghapus tindak KDRT dapat dimulai
dengan menghilangkan sebab-sebab dan unsurunsur pemicunya. Dalam kaitan ini, sekurangkurang terdapat banyak cara dan usaha yang
patut dilakukan agar KDRT terelakkan atau
setidak-tidaknya dapat dikurangi intensitasnya.

Implementasi UU KDRT dalam upaya
penegakan hukum secara berafiliasi terhadap
upaya-upaya konkrit dalam mencegah KDRT,
diantaranya adalah:9
1.

Rumah tangga yang dibentuk dari simpulsimpul, yaitu angggota-anggota di dalamnya
sesungguhnya merupakan struktur sosial
yang mencerminkan jaringan sosial yang
diikat dengan tipe relasi spesifik seperti
nilai, visi, dan ide bersama serta keturunan.
Idealnya, tipe-tipe relasi spesifik itu lah
yang berfungsi mengikat aktor-aktor dalam
rumah tangga yang terdiri dari anggotaanggotanya seperti suami, istri, anak
dan sebagainya dalam suatu hubungan
antarsesama yang kuat.Keberhasilan suatu
rumah tangga dalam mencapai tujuan-tujuan
idealnya, termasuk menghindari terjadinya
KDRT, sangat bergantung kepada kekuatan
hubungan antarindividu bersangkutan.
Semua anggota dalam suatu rumah tangga,
terutama suami atau istri yang menjadi
antra aktor utama dalam rumah tangga
dengan latarbelakang sosial yang berbeda
seharusnya dapat memperkuat struktur
jaringan sosial rumah tangga mereka.
Caranya ialah dengan selalu berusaha
untuk menyamakan visi, menyeragamkan
nilai-nilai dan menyatukan ide dan gagasan
masing-masing ke dalam idelaisme dan
cita–cita bersama, meskipun untuk itu
toleransi yang memadai dari masing-masing
pihak amat diperlukan.
Dengan demikian, kekuasaan dan dominasi
yang satu terhadap yang lain yang menjadi
antara penyebab KDRT akan hilang dengan
sendirinya bersamaan dengan hilangnya
KDRT.
2.

6
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Memahami Kearifan Budaya Lokal
Tidak seorang pun anggota dalam rumah
tangga hidup begitu saja tanpa nilai-nilai
dasar yang membentuk kepribadiannya
serta yang mengarahkannya berpikir

9

8

Memperkuat Jaringan Sosial

Henny Wiludjeng, Attashendartini Habsjah dan
Dhevy Setya Wibawa, Dampak Pembakuan Peran
Gender terhadap Perempuan Kelas Bawah di Jakarta
(Jakarta: LBH-APIK, 2005), hlm. 88.

dan berperilaku.Nilai-nilai dasar tersebut
dapat bersumber dari ajaran agama
maupun tradisi atau kebudayaan lokal di
lingkungan sekitarnya. Setiap tradisi dan
budaya tentu memiliki nilai-nilai positif yang
mencerminkan kearifan lokal (local wisdom)
sendiri yang berbeda antara satu budaya
dengan budaya yang lain, termasuk konsep
tentang rumah tangga ideal.

3.

Menjalani hidup berkeluarga seadanya
dalam tingkat kepasarahan yang tinggi
tampaknya kini tidak lagi sesuai dalam
kehidupan yang semakin kompleks dengan
sederatan tuntutan yang mesti dipenuhi.
Kompleksitas kehidupan tidak hanya berlaku
di perkotaan tetapi juga di pedesaan dengan
sejumlah persamaaan dan perbedaannya.
Beban hidup yang terlalu berat dapat
mengakibatkan ketidakseimbangan emosi
hingga memicu terjadinya tindakan KDRT.
Kerana itu, seluruh anggota dalam suatu
rumah tangga sesuai kesanggupan masingmasing harus melakukan usaha-usaha yang
dapat memperkuat fondasi dan struktur
bangunan ekonomi keluarga mereka.

Meskipun agama sepatutnya menjadi acuan
dan sumber nilai yang utama mengatasi
sumber nilai yang lain, seringkali tradisi
dan budaya lokal dalam praktik kehidupan
sehari-hari suatu rumah tangga menjadi
begitu penting. Karena begitu pentingnya,
maka kesalahan dalam memahami dan
menempatkan nilai-nilai tradisi dan budaya
itu seringkali menjadi penyebab munculnya
konflik antarindividu yang berakibat
terjadinya tindak KDRT. Oleh karena itu,
suami, istri, dan anggota lain dalam rumah
tangga dengan latarbelakang tradisi dan
budaya yang berbeda perlu memahami dan
mengekpresikan nilia-nilai positif budaya
masing-masing dalam kesalehan lingual
atau kesalehan verbal melalui ucapan dan
tuturkata yang santun, sejuk, damai dan
menyenangkan. Selain itu, mereka juga
dapat menunjukkannya dalam kesalehan
sosial melalui perilaku yang sopan, sikap
pemaaf, dan sebagainya.
Pemahaman yang memadai tehadap nilainilai budaya lokal akan membantu setiap
individu tidak sampai terjebak ke dalam
pengaruh budaya luar dalam bungkusan
globalisasi yang kini gencar melanda
seluruh pelosok dunia. Meskipun banyak
juga aspek positif yang dapat diserap
daripadanya, akan tetapi globalisasi
berpotensi kuat menggiring manusia ke
arah situasi anomie. Ini cenderung terjadi
karena globalisasi antara lain dicirikan oleh
derasnya laju transformasi berbagai bentuk
budaya, sikap, dan pandangan hidup
manusia modern yang tidak semuanya tepat
dari sisi pandang budaya lokal (Indonesia)
dan agama.

Memperkuat Fondasi dan Bangunan
Ekonomi Keluarga

Tanggungjawab utama memang berada
di atas pundak suami. Sebagai kepala
keluarga, suami mesti bekerja keras dalam
bidang yang ia tekuni dan tidak mudah
goyah oleh pengaruh-pengaruh luar yang
menyebabkan ia mudah melepaskan
pekerjaan utamanya. Selain kukuh dengan
pekerjaan utama, suami juga ditunut untuk
selalu berusaha mencari peluang untuk
dapat melakukan inovasi dan menciptakan
kreasi-kreasi baru meskipun tidak sejalan
dengan bidang pekerjaannya yang utama.
Selain itu, istri sebagai anggota utama
keluarga yang kedua juga dapat melakukan
hal yang sama seperti suaminya, lebih-lebih
bila dia juga ikut bekerja dalam sektor formal
atau informal. Kecuali anak yang sudah
bekerja, anak yang sedang menempuh
pendidikan tentu tidak dituntut untuk dapat
menghasilkan
pendapatan
tambahan
bagi keluarga. Akan tetapi ia tetap dapat
melakukan penguatan ekonomi keluarga
secara pasif dengan berhemat dan meminta
kedua orangtuanya untuk mememenuhi
kebutuhannya yang pokok-pokok saja.
4.

Mengamalkan Ajaran Agama
Agama, khususnya Agama Islam, adalah
ajaran yang merupakan sumber dari
segala sumber nilai. Sebagai sebuah
ajaran, dan bukan sistem nilai, nilai-nilai
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yang terkandung dalam ajaran Islam akan
merasuk dalam hati.

PENUTUP
Kesimpulan
Dilihat dari segi sosiologi hukum, prospek
penegakan hukum UU PKDRT akan sulit
ditegakkan karena banyak kendala dalam
pelaksanaannya, terutama kultur budaya
masyarakat Indonesia yang patriakhi yakni
mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior/
kuat dan perempuan sebagai makhluk inferior/
lemah.
KDRT
dalam
perspektif
sosiologis
merupakan fakta sosial yang bersifat lintas etnik,
kepercayaan, dan kawasan yang dapat dijumpai
di masyarakat dari berbagai golongan, status
dan lapisan sosial hampir di semua tempat.
Sebagai sebuah tindakan antisosial dan anti
kemanusiaan, KDRT dapat terjadi secara tibatiba dan terencana oleh dan terhadap semua
aktor atau anggota dalam suatu rumah tangga
yang bertindak sebagai pelaku maupun korban.
Tindak KDRT dalam berbagai bentuk dan
kasus terjadi karena dominasi dan penggunaan
kekuasaan yang berlebihan oleh pelaku. Namun
demikian, sejumlah faktor internal pada pribadi
aktor-aktor pelaku dalam rumah tangga, dan
faktor-faktor eksternal yang berpusat pada
sistem nilai budaya lokal dan perubahan sosial
yang berlangsung cepat , turut berperan sebagai
penyebab dan pemicunya.
Saran
Undang-undang
yang
berkenaan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
memerlukan waktu baik bagi Pemerintah untuk
mensosialisasikan undang-undang tersebut
maupun bagi masyarakat.apa lagi Suami dalam
Pimpinan Rumah Tangga merasa berkuasa
terhadap keluarganya dan dari kaum wanita
merasa ada pembatasan norma agama yang
harus di jalanin untuk berhadapan dengan
suami sebagai kepala rumah tangganya sendiri.
Pada hal dalam rumah tangga tersebut ada
Hak dan Kewajiban masing-masing yang di
atur oleh Agama.Dari berbagai hasil penelitian
maupun laporan kasus dari lembaga-lembaga
yang perduli terhadap perempuan menunjukan
korban kekerasan dalam rumah tangga yang
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terus meningkat ini.Secara yuridis kesadaran
dari semua pihat baik secara nasional maupun
internasional suudah harus di realisasikan
melalui sarana hukum.
Perluasan tindak KDRT di masyarakat tidak
patut dibiarkan berkembang terus tanpa kendali.
Berbagai usaha dan cara mesti dilakukan oleh
semua pihak sebagai wujud pekedulian terhadap
persoalan sosial bersama, terutama oleh mereka
yang terkait lansung dengannya sebagai pelaku
dan korban. Semua langkah menuju ke arah
penghapusan tindak KDRT itu dapat dimulai
dari usaha-usaha untuk memutus mata rantai
penyebab dan pemicunya melalui penguatan
jaringan sosial, pemahaman kembali nilai-nilai
positif yang terdapat dalam kearifan budaya
lokal (local wisdom), dan penguatan fondasi dan
struktur bangunan ekonomi keluarga melalui
inovasi dan kreasi baru. Mengatasi semuanya
itu adalah menjadikan ajaran agama sebagai
sumber nilai yang utama melalui langkahlangkah pendalaman dan pelaksanaan ajaranajarannya, khususnya ajaran tentang tata cara
ideal hidup berkeluarga.
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Abstrak
Organisasi Kemasyarakatan hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan
bangsa. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia, Ormas merupakan
wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan, pada satu sisi, Ormas merupakan sebuah bentuk
kebebasan fundamental yang dimiliki oleh setiap individu baik dalam kerangka etika maupun legal,
yang dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Namun pada sisi lain, pelaksanaan
kebebasan fundamental tersebut justru ditengarai memiliki dampak negatif, yakni menabrak batasbatas keajegan dan ketertiban sosial masyarakat Indonesia.
Penelitian ini melihat kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi konflik antar organisasi massa.
Adapun pokok masalah ini diurai dalam beberapa pertanyaan, yaitu bagaimanakah dinamika konflik
antar Ormas yang terjadi dan apa saja faktor penyebabnya, Kebijakan apa saja yang telah keluarkan
oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengananan konflik antar Ormas, Bagaimana pengaruh
kebijakan Pemda terhadap pengananan konflik antar Ormas.
Penelitian ini dianallisis dengan menggunakan teori mobilisasi sumber daya dan analisis circle of
conflict, untuk mendapatkan jawaban bagaimana Konflik Ormas yang terjadi di Sumatera Utara dan
Jawa tengah (Solo) dan bagaimana penanganan konflik oleh Pemerintah di kedua lokasi tersebut.
Penelitian ini menilai bahwa Pemda masih secara parsial menangani potensi konflik antar Ormas.
Kebijakan yang ada masih bersifat administratif ketimbang sepenuhnya memberdayakan Ormas
dalam mencapai tujuan bersama.
Kata kunci: Pemerintah, konflik, Ormas

Abstract
Civil society organizations present, grow and develop in line with the historical development of the
nation. In the history of the struggle for freedom in Indonesia, CSOs are the main container in the
independence movement, mass is a form of the fundamental freedoms of every individual in both
the ethical and legal framework, which is protected and guaranteed execution by the state. the
implementation of the fundamental freedoms it is considered to have a negative impact, namely
crashing boundaries and social order of Indonesian society.The research looked at government
policy in resolving the conflict between CSOs. As this subject is broken down into several questions,
namely how the dynamics of the conflict between CSOs happened and what are the causes, any
policy that has been issued by the local government in order from administration of conflict between
CSOs, How to influence the Government's policies from administration of conflicts among CSOs.
This study in anallisis by using the theory of resource mobilization and the circle of conflict analysis,
to get the answer to how conflicts CSOs that happened in North Sumatra and Central Java (Solo)
and how to deal with conflict by the Government at both locations.The study assessed that the
existing policy is still an administrative nature rather than fully empowering organizations to achieve
common goals.
Keywords: government, conflict, CBOs
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Penelitian ini menggambarkan penanganan
konflik antar organisasi kemasyarakatan (Ormas)
yang terjadi di dua lokasi yaitu Kota Medan dan
Surakarta. Dalam kaitannya dengan isu tersebut,
ruang lingkup hak asasi manusia yang menjadi
dasar dalam penelitian ini diantaranya adalah:
hak setiap orang atas rasa aman dan tentram,
serta hak atas perlindungan terhadap ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu. Beranjak dari hak atas rasa aman
tersebut, penelitian ini mencoba menerapkan
teori mobilisasi sumber daya oleh E.Canel yang
jika dikaitkan dengan fenomena organisasi
kemasyarakatan dapat diartikan sebagai
penjelasan atas kapabilitas suatu gerakan
sosial oleh masyarakat sipil untuk mengarahkan
sumber daya yang dimilikinya (politik, sosial, dan
moral), dan mengarahkannya kepada institusi
kekuasaan negara dalam bentuk tekanan atau
tuntutan.1
Penaganan konflik tidak dapat lepas dari
kebijakan publik yang merupakan suatu proses
untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan
publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan
membandingkan antara hasil yang diperoleh
dengan tujuan atau target kebijakan publik yang
ditentukan.2 James Andeson membagi evaluasi
implementasi kebijakan publik menjadi tiga tipe,
yaitu: Pertama, evaluasi kebijakan publik yang
dipahami sebagai kegiatan fungsional. Kedua,
evaluasi yang memfokuskan kepada bekerjanya
kebijakan. Ketiga, evaluasi kebijakan sistematis
yang melihat secara obyektif program-program
kebijakan yang ditujukan untuk mengukur
dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana
tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan telah
dicapai.3
Republicanism: A Theory of Freedom
and Governement berpendapat bahwa:The
authorities will exercise arbitrary power if the
decisions they make can be based on their
private, perhaps sectional, interests or on their
1
2
3
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Keamanan Pasca Orde Baru. Hal.31
Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik, (Jakarta:
Bayumedi, 2008), h. 112.
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private, perhaps sectional, ideas as to what their
brieftheir brief qua legislator, administrator, or
judgerequires. If private inclination or private
opinion can rule, then people will live at the
mercy of the officials. The authorities will have
the power, not just to interferethat is inherent in
a system of lawbut to interfere on a relatively
arbitrary basis. They will be in a position where
they dominate ordinary people and, this being a
matter of common knowledge, they will be in a
position where ordinary people may be expected
to have to bow and scrape to them.4
Mengingat secara teoritis, kebijakan
publik secara umum didefinisikan sebagai studi
tentang keputusan dan aktivitas pemerintah
yang didesain untuk mengatasi permasalahan
yang menjadi perhatian publik, maka secara
fundamental kepentingan dan kontekstualisasi
kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat
patut menjadi dasar kebijakan, yang disampaikan
melalui partisipasi masyarakat yang efektif.
Rumusan Masalah
Pokok masalah dalam penelitian ini adalah
kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi
konflik antar organisasi massa. Adapun pokok
masalah ini diurai dalam beberapa pertanyaan
berikut ini: (i) Bagaimanakah dinamika konflik
antar Ormas yang terjadi dan apa saja faktor
penyebabnya; (ii) Kebijakan apa saja yang telah
keluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka
pengananan konflik antar Ormas?
Tujuan
Memetakan faktor-faktor yang menyebab
kan konflik antar Ormas. Mengetahui kebijakan
pemerintah daerah dalam penanganan konflik
antar Ormas. Mengungkap pengaruh kebijakan
Pemerintah Daerah terhadap pengananan
konflik antar organisasi kemasyarakatan.
Metodologi Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian lapangan
(field research) dengan metode kualitatif5,
4

5

Philip Pettit, Republicanism: A Theory of Freedom
and Government, 2002, Clarendon Press, Oxford,
hlm. 183-184.
Noong Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif
(Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 341. Consuelo
G. Sevilla, dkk.,Pengantar Metodologi Penelitian
(Jakarta: UI Press, 2006), 73-76.

penelitian ini menggunakan metode studi kasus,
seperti: konflik Ormas keagamaan dengan warga
masyarakat di Kota Surakarta dan konflik antar
Ormas kepemudaan di Kota Medan beserta
konflik-konflik lainnya.

PEMBAHASAN
Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau
benturan fisik dengan kekerasan antara dua
kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung
dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang
mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi
sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional
dan menghambat pembangunan nasional.
Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan
yang dilakukan secara sistematis dan terencana
dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada
saat, maupun sesudah terjadi konflik yang
mencakup pencegahan konflik, penghentian
konflik, dan pemulihan pasca konflik.6
Gareth R. Jones mendefinisikan konflik
organisasi sebagai “perbenturan yang muncul
kala perilaku mencapai tujuan tertentu yang
ditunjukan suatu kelompok dirintangi atau
digagalkan oleh tujuan kelompok lain.7 Rahim
menyebut konflik sebagai proses interaktif
bukan dengan maksud hendak membatasi
kemungkinan konflik di dalam diri individu,
karena seringkali seseorang mengalami konflik
dengan dirinya sendiri.8 Lebih lanjut konflik hadir
antar individu, kelompok, atau departemen.
Konflik pun dapat terjadi diantara mereka yang
punya tugas wewenang berbeda bahkan kolegakolega kerja mereka sendiri.9
Organisasi
Kemasyarakatan
yang
selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi
yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat

6
7

8

9

Joseph A. Maxwell, Qualitative Research Design
an Interactive Approach (London, Sage Publication,
2005), Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian
Masyarakat cet. ke-14(Jakarta: Gramedia, 1997).
Lihat Pasal 1 ayat 1-2 Undang-Undang No. 7 Tahun
2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
Gareth R. Jones, Organizational Theory, Design, and
Change, 5th Edition (New Delhi: Dorling Kindersley,
2009) p.408.
M. Afzalur Rahim, Managing Conflict in Organizations,
4th Edition (New Jersey: Transaction Publishers,
2011) p.16.
Ian Brooks, Organisational Behaviour: Individuals,
Groups, and Organisations, 3rd Edition (Delhi: Dorling
Kindersley, 2006) p.234.

secara sukarela berdasarkan kesamaan
aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan,
kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam
pembangunan demi tercapainya tujuan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila.10
Organisasi Masyarakat adalah perkumpulan
sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan
hukum secara sukarela atas dasar kesamaan
kegiatan, profesi, tujuan yang berfungsi
sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam
pembangunan bangsa dan negara. Sebagai
makhluk yang selalu hidup bersama-sama,
manusia membentuk organisasi sosial untuk
mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat
mereka capai sendiri.
Robert Edelmann, Henry L. Tosi and
Neal P. Mero mengidentifikasi sejumlah faktor
pemicu konflik. Faktor-faktor tersebut mereka
kelompokan ke dalam 3 kategori utama yaitu:
(1) Perbedaan Karakter Individu; (2) Kondisi
Situasional; dan (3) Kondisi Keorganisasian.11
Lebih lanjut lagi pengidentifikasian konflik
dikaitkan dengan teori mobilisasi.
Teori Mobilisasi Sumberdaya
Berdasarkan teori mobilisasi sumber daya
oleh E.Canel di atas, penelitian ini mendasarkan
analisis dari beberapa asumsi teoretis sebagai
berikut:
1.

Gerakan sosial harus dipahami dalam
kerangka model konflik aksi kolektif;

2.

Tidak ada perbedaan mendasar antara
aksi-aksi kolektif institusional dan noninstitusional;

3.

Baik aksi institusional maupun noninstitusional berisikan serangkaian konflik
kepentingan yang terbangun dalam sistem
relasi kekuasaan yang terlembagakan;

4.

Gerakan sosial melibatkan cita-cita rasional
berbagai kepentingan melalui kelompokkelompok yang saling berkompetisi;

10
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5.

Tujuan dan penderitaan, konflik dan tanding,
semuanya hadir secara inheren dalam
seluruh relasi kekuasaan;

6.

Formasi gerakan sosial ditentukan oleh
perubahan sumberdaya, organisasi, dan
kesempatan untuk aksi kolektif;

7.

Keberhasilan dan keefektifan aksi kolektif
dipahami dalam arti keuntungan material
namun bukan berarti profit atau aktornya
dikenal sebagai tokoh politik;

8.

Mobilisasi orang dalam gerakan sosial
kontemporer berukuran skala besar yang
merupakan hasil dari teknik komunikasi
terkini, birokratisasi organisasi dan dorongan
serta inisiatif utilitarian.12

Berdasarkan asumsi tersebut, penelitian ini
memandang fenomena konflik antar Ormas ke
dalam beberapa aspek, meliputi: perkembangan
Ormas, kondisi sosial kemasyarakatan, konflik
Ormas serta penanganannya. Untuk kebutuhan
penelitian ini, rangkaian aspek tersebut akan
coba dijawab melalui deskripsi data lapangan
untuk mendapatkan gambaran konflik antara
organisasi kemasyarakatan.
PERKEMBANGAN ORMAS
Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memiliki
berbagai macam Ormas yang berdiri dan
berkembang menjadi berbagai Ormas yang
besar. Jumlah Ormas yang berada di Sumut
saat ini mencapai 5.000 Ormas, yang membuat
provinsi ini menjadi provinsi dengan Ormas
terbanyak di seluruh Indonesia. Jumlah itu pun
merupakan data Ormas yang mendaftarkan
keberadaannya di pemerintah. Berdasarkan
data kualitatif yang didapat oleh penelitian,
diperkirakan jumlah Ormas di Sumut lebih dari
5.000 Ormas, karena diduga banyak organisasi
yang tidak mendaftarkan diri ke pemerintah
daerah. Adapun jumlah Ormas, LSM, yayasan,
dan lainnya yang terdaftar secara resmi di
Pemprov Sumut berjumlah sekitar 1.700-an
organisasi.
Dipahami oleh para informan bahwa
kehadiran Ormas di tengah masyarakat
diperlukan sebagai penyeimbang, dalam arti
bahwa pekerjaan pemerintah dapat diawasi
12

14

Muhamad Haripin. 2013. Reformasi Sektor Keamanan
Pasca Orde Baru. Hal.37

Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 7 No. 1, Juli 2016

oleh Ormas tersebut. Pertumbuhan Ormas
saat ini bukan hanya untuk menjadi alat
penyeimbang, tetapi juga untuk kepentingan.
“untuk membedakan visi misi dari Ormas ini,
dapat dilihat dari bertahannya Ormas di dalam
masyarakat. Cepat tumbuh dan berkembang,
setelah itu menghilang, ada kemungkinan Ormas
tersebut berdiri karena faktor kepentingan.
Tetapi, bila suatu Ormas mampu bertahan, ada
kemungkinan visi misinya untuk memajukan
masyarakat.
Pemerintah Kota Surakarta dalam hal
ini diwakili oleh Badan Kesbangpol dalam
wawancara menyampaikan bahwa Ormas di
Kota Surakarta sejumlah sekitar 400-an Ormas
dengan berbagai macam kategori aktivitas,
meliputi: keagamaan, pendidikan, serta kegiatan
sosial kemasyarakatan. Aktivitas ke-Ormas-an
di Kota Surakarta tidak dapat dilepaskan dari
konteks geografis Surakarta dalam Karesidenan
Surakarta (Surakarta Raya) yang meliputi
wilayah-wilayah lain disekitar Surakarta, seperti
Sukoharjo, Karanganyar, dan lain-lain. Dengan
demikian, terdapat banyak Ormas yang melakukan
aktivitas di Kota Surakarta yang sebenarnya
berdomisili di luar kota. Dari sisi pendaftaran
Ormas, terdapat pula kecenderungan bahwa
masyarakat mendirikan Ormas dengan tujuan
mendapatkan bantuan sosial (dana hibah) dari
pemerintah kota semata.
Deskripsi tentang perkembangan Ormas
di dua lokus penelitian ini mencerminkan
sebuah pergeseran aksi kolektif masyarakat
yang terjadi utamanya pasca turunnya rezim
‘orde baru’ di bawah pemerintahan Presiden
Soeharto. Kebebasan dan kesadaran kolektif
untuk berserikat, yang pada masa lalu sempat
dikekang, kini kian menonjol dengan segala
bentuk serikat dan kegiatannya. Terlepas
dari fenomena pragmatisme ke-Ormas-an,
yang terindikasi dari munculnya Ormas yang
hanya mencari dana hibah dari pemerintah,
pada prinsipnya Ormas di dua lokus penelitian
merupakan sebuah bentuk mobilisasi massa
yang merayakan kebebasannya sebagai saluran
aspirasi kepada pemerintah. Selanjutnya,
deskripsi ini juga menyampaikan sebuah premis
bahwa perkembangan Ormas di dua lokus
penelitian, berikut berbagai potensi konflik antar
Ormas, merupakan produk dari serangkaian
‘konflik kepentingan dalam relasi kuasa yang
terlembagakan’.

Kondisi Sosial
Kondisi yang ada di Kota Medan, memiliki
kompleksitas yang tinggi dalam dari sudut
pandang faktor ekonomi. Sulitnya mencari
lapangan pekerjaan menjadi penentu utama,
sehingga membuat Ormas semakin marak
dan membesar di Sumut, terutama Ormas
yang memiliki visi dan misi pemberdayaan
masyarakat. Data kualitatif di lapangan juga
menunjukkan bahwa potensi konflik yang terjadi
dalam struktur sosial masyarakat yang bersifat
ekonomi tersebut juga masuk kedalam ranah
politis. Dalam situasi tersebut, pihak yang terlibat
dalam konflik akan memperkuat solidaritas antar
anggota kelompok mereka.
Kondisi sosial di Provinsi Jawa Tengah,
dalam hal ini Kota Surakarta, memiliki karakteristik
yang berbeda dengan Kota Medan. Berangkat
dari fakta yang ada bahwa di Surakarta, di satu
sisi, dikenal sebagai kota yang rawan kerusuhan,
namun disisi lain, tidak satu pun dari konflik dan
kerusuhan di atas terjadi dalam skala masif.
Konflik yang sering terjadi di Surakarta diduga
kuat berlatar belakang sentimen keagamaan
dan premanisme.
Dari gambaran tersebut serta mengingat
‘formasi gerakan sosial ditentukan oleh perubahan
sumberdaya, organisasi, dan kesempatan untuk
aksi kolektif’, maka dapat diasumsikan bahwa
fenomena ke-Ormas-an di Kota Medan didorong
secara dominan oleh faktor ekonomi, sedangkan
di Kota Surakarta gerakan sosial kontemporer
banyak diisi oleh semangat puritan keagamaan.
Konflik Ormas dan Penanganannya
Lembaga Kepolisian, petugas lapangan
Kepolisian, Badan Kesatuan Kebangsaan
dan Politik Provinsi Sumatera Utara, Badan
Kesatuan Kebangsaan dan Politik Kota Medan,
Ormas Pemuda Pancasila dan Ormas Ikatan
Pemuda Karya, dalam kegiatan ini menjadi
sumber pencarian data untuk membahas apa
saja terkait dengan kebijakan, konflik, dan pola
penganan yang dilakukan untuk mengatasi
konflik yang terjadi. Hasil yang didapat dari
kegiatan pengumpulan data penelitian ini dapat
dirangkum sebagai berikut:
Intelkam kepolisian Sumut menyatakan
bahwa dalam melakukan penanganan, pihaknya
mengerahkan pasukan pengurai masa untuk
memisahkan bentrok yang terjadi antara

Pemuda pancasila dengan Ikatan Pemuda
Karya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh
pihak kepolisian untuk menyelesaikan bentrokan
yang terjadi ialah dengan melibatkan tokoh
masyarakat. Adapun pihak Pemerintah Provinsi/
Kota hanya melakukan pemantauan terhadap
perkembangan bentrokan, sedangkan yang
selalu berada pada lokasi kejadian meliputi
Polisi, Camat, dan Lurah.
Konflik
antar
Ormas
terjadi
dan
berulang tersebut disebabkan perekonomian
(Pengangguran, Pemuda, dan perebutan
wilayah,
yaitu
memperebutkan
wilayah
kekuasaan). Namun bentrok yang terjadi tidak
pernah sampai kepada bentrok fisik, masih pada
tahapan lempar-lemparan batu dan pembakaran
property seperti kendaraan dan simbol Ormas.
Pihak kepolisian memfasilitasi mediasi
untuk memyelesaikan dengan cara damai
melalui memanggil masing pihak yang berseteru
untuk bertemu dan selalu didamping oleh
pihak kepolisian. Proses hukum terus berjalan
berdasarkan pengaduan dari pihak Ormas yang
dirugikan.
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan
Masyarakat
Kota
Medan,
Berdasarkan hasil wawancara, konflik yang
terjadi antar Ormas bukanlah konflik antar
organisasi, melainkan konflik antar pemuda
anggota Ormas.Secara khusus pemerintah
daerah belum membuat peraturan untuk
penanganan konflik, namun pemerintah kota
membuat road map dalam penyikapi konflik di
daerah. Sehingga penanganan konflik masih
bersifat insedentil dan melibatkan Muspida dan
secara khusus meminta pihak kepolisian dalam
penanganan dan mencari solusi terhadap konflik
yang terjadi.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah
Medan Petisah, pihak kelurahan tidak secara
langsung terlibat dalam melerai konflik antar
Ormas yang terjadi. Hal tersebut dikarenakan
keterbatasan sarana dan prasarana yang
dimiliki oleh pihak kelurahan. Peran Kelurahan
dalam menyikapi konflik yang terjadi hanya
pada tahap melaporkan kepada pihak kepolisan
setiap kejadian yang terjadi di wilayah kelurahan
tersebut. Pihak
kelurahan mengungkapkan
pernah mengajukan anggaran terkait kegiatan
sosialisasi dengan tujuan meredam terjadinya
konflik, namun permohonan anggaran tersebut
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ditolak dengan alasan kegiatan tersebut
merupakan kegiatan dari Kesbangpol.
Bakesbangpol Sumatera Utara selalu
berkoordinasi dengan Muspida dalam upaya
deteksi dini terjadinya konflik dan mencari
solusi untuk mengantisipasi konflik. Kesbangpol
Sumatera Utara melakukan pendataan dan
pendaftaran ORMAS dan melakukan teguran
kepada ORMAS yang tidak mendaftarkan
kepada kesbangpol.
Upaya
penanganan
konflik
sosial
pemerintah kota medan melakukan penguatan
peranserta tokoh agama dan tokoh masyarakat
dalam menyebarluaskan nilai-nilai multikultural
kerukunan dan toleransi, hal tersebut tercatum
dalam rencana aksi terpadu penganan gangguan
keamanan dalam negeri pemerintah Kota Medan
tahun 2013. Namun dalam upaya menyelesaikan
konflik yang terjadi pihak Bakesbangpol, tokoh
masyarakat, dan tokoh agama tidak secara
langsung turut serta mendamaikan ataupun
melakukan mediasi, upaya perdamaian dan
mediasi sepenuhnya diserahkan kepada
kepolisian.
Konflik yang terjadi di Sumatera Utara antara
Pemuda Pancasila dengan Ikatan Pemuda Karya
dipicu karena adanya kesalah-pahaman antar
anggota, namun hal tersebut tidak diakui sebagai
konflik antar organisasi. Setiap yang muncul
selalu dilimpahkan kepada pihak kepolisian untuk
menempuh proses hukum. Setiap terjadinya
konflik, pimpinan Ormas dipertemukan untuk
dimediasi oleh kepolisian untuk mencapai kata
damai dan tersebut tidak meluas.
Ketelibatan Polda dalam hal ini Intelkam
dalam pencagahan dan pendamaian tidak
melibatkan pihak pemerintah daerah, dikarenakan
konflik yang terjadi di asumsikan masih dalam
skala kecil.Pihak polda selain melakukan upaya
penanganan konflik dan pendamaian, juga
melakukan sosialisasi dalam upaya pencegahan
dengan cara meningkatkan patroli.
Berdasarkan hasil wawancara yang
dilakukan, pengurus Ormas pemuda pancasila
bukanlah organisasi preman seperti yang dinilai
oleh masyarakat, Pemuda Pancasila memiliki
berbagai kegiatan sosial dan merangkul pemuda
untuk dapat berkembang dan berkehidupan.
Namun jika terjadi perseteruan antara anggota
Ormas, hal tersebut bukanlah konflik antar
Ormas. Setiap terjadi konflik pihak pemuda
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pancasila melimpahkan kepada pihak kepolisian
untuk diproses secara hukum yang berlaku.
Hal yang sama disampaikan oleh pengurus
Ormas Ikatan Pemuda Karya. Kegiatan yang
dilakukan lebih banyak untuk kegiatan sosial
kemasyarakatan, namun tidak dapat dipungkiri
jika dalam kenyataan dilapangan terjadi gesekan
antar anggota Ormas.
Berdasarkan hasil wawancara yang
dilakukan di Kota Surakarta konflik Ormas
didasari oleh isu terorisme dan radikalisme
agama menjadi fenomena sekaligus tantangan
baru bagi pemerintah daerah dalam meramu
hubungan ke-Ormas-an di Kota Surakarta.
Kepolisian Resort Kota Surakarta, dalam
wawancara menyampaikan bahwa, “tidak
terdapat konflik antar Ormas di Surakarta tidak
ditemukan, karena aktor dalam beberapa konflik
kekerasan yang terjadi dalam kapasitas individu
bukan atas nama kelompok”. Akar konflik antar
Ormas seringkali terjadi karena faktor-faktor
yang bersifat individual dan bukan terorganisir.
Ormas yang memiliki potensi untuk berkonflik
berlatar-belakang ideologi agama, dalam hal ini
Islam.
Perilaku
kekerasan
yang
dilakukan
oleh oknum Ormas tertentu bisa terjadi
karena pemahaman ideologi dalam Ormas
keanggotaannya. Tipikal Ormas dengan ideologi
Islam di Surakarta berbeda dengan kelompok
masa Islam di Jawa Timur. Patronase di
tengah kelompok Islam di Surakarta ditujukan
pada ketua masing-masing Ormas, sehingga
tidak diarahkan pada tokoh agama tertentu (di
Surabaya, patronase kelompok diarahkan pada
kyai atau ustadz).
Pada kesempatan lain, Corps Hizbullah Yon
99 Divisi Sunan Bonang yang menjadi informan
penelitian merupakan salah satu Ormas yang
bergerak di bidang keagamaan dengan ratusan
jumlah anggota. Kegiatan Ormas ini meliputi
aktivitas keagamaan (seperti pengajian rutin)
radio, dan saat ini sedang merambah ke media
televisi sebagai salah satu bentuk dakwah.
Hizbullah sebagai Ormas Islam yang memiliki
skala nasional berprinsip bahwa religiusitas yang
dimiliki oleh organisasi di dalamnya terkandung
semangat nasionalisme atas utuhnya Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Landasan
religius serta pandangan tentang NKRI tersebut

memiliki implikasi pada cara-cara organisasi
dalam
menangani
problematika
sosial,
khususnya di Kota Surakarta.
Pengalaman keikutsertaan Hizbullah dalam
konflik-konflik sosial di beberapa wilayah di
Indonesia secara langsung memiliki pengaruh
terhadap tingkat agresivitas organisasi ini
terhadap sosial di Surakarta. Sweeping pada
saat bulan Ramadhan, pemboman terhadap
tempat hiburan di Surakarta pada tahun 2005,
menjadi beberapa catatan keterlibatan Ormas
ini dalam konflik kekerasan di Kota Surakarta.
Argumentasi organisasi dalam keterlibatan
dalam kekerasan ialah adanya anggapan bahwa
organisasi berkewajiban untuk turut serta dalam
menjamin keamanan dan ketertiban di tengah
masyarakat Surakarta.
Faktor yang memengaruhi dipahami dalam
dua arah: dari tataran negara, pihak pemerintah
dan aparat keamanan dianggap gagal dalam
memenuhi tanggung jawab untuk memelihara
keamanan dan ketertiban serta akhlak warga
yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.
Premanisme diakui oleh Hizbullah sebagai
fenomena sosial yang hidup di Surakarta.
Pembagian kekuasaan preman terdapat di
beberapa wilayah di Kota Surakarta, misalnya:
kelompok DMC, dan lain sebagainya.
Fenomena munculnya kelompok-kelompok
Islam, yang menyebar dalam jumlah yang relatif
kecil (± 50 orang), juga menjadi fenomena baru
di Surakarta. Masyarakat Surakarta menyebut
anggota Ormas radikal kanan ini dengan sebutan
‘laskar’. Pecahnya konflik antara ‘laskar’ dengan
preman disebabkan oleh faktor struktural yakni:
dari tataran negara, pemerintah daerah serta
kepolisian tidak bersikap dengan tegas terhadap
penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban
di kota. Pada sisi lain, di tataran Ormas, terdapat
banyak Ormas ‘liar’ yang gerah dengan acuhnya
sikap pemerintah terhadap sosial di kota.
Front Pembela Islam Surakarta me
nyampaikan bahwa konflik ke-Ormas-an di Kota
Surakarta, utamanya dari perspektif Ormas
Islam, justru rentan terjadi di antara Ormas
Islam itu sendiri. Berbagai intrik antar kalangan,
seperti tuduhan negatif, pengkafiran, dan lain
sebagainya digunakan sebagai metode untuk
menyudutkan pihak-pihak tertentu.

Pencegahan Konflik di antara Organisasi
Kemasyarakatan di Sumatera Utara dan Jawa
tengah
Konflik di atas dapat mencerminkan
bagaimana gangguan keamanan dan ketertiban
di antara Organisasi Kemasyarakatan yang dapat
deskripsikan melalui analisis Circle Of Conflict.13
Konflik antar Ormas dapat dilihat dengan pola di
atas, setiap konflik yang terjadi dianalisa dengan
empat poin meliputi: masalah hubungan, data,
struktural, dan perbedaaan nilai.
ANALISIS CIRCLE OF CONFLICT
Setiap kelompok dalam satu organisasi,
dimana di dalamnya terjadi interaksi antara
satu dengan lainnya, memiliki kecenderungan
timbulnya
konflik.
Dalam
organisasi
kemasyarakatan terjadi interaksi, baik antara
kelompok dengan kelompok, kelompok dengan
individu, maupun individu dengan individu antar
organisasi kemasyarakatan. Situasi tersebut
seringkali dapat memicu terjadinya konflik. Kon
flik sangat erat kaitannya dengan perasaan
manusia, termasuk perasaan diabaikan, tidak
dihargai, disepelekan, ditinggalkan, dan juga
perasaan kesal karena persaingan. Perasaanperasaan tersebut sewaktu-waktu dapat memicu
timbulnya kemarahan. Keadaan tersebut akan
mempengaruhi seseorang dalam melaksanakan
kegiatannya secara langsung, dan dapat me
nurunkan cita-cita awal pembentukan Ormas.

Seiring berjalannya waktu, di dalam
organisasi kerap terjadi konflik. Baik konflik
internal maupun konflik eksternal antar
organisasi. Konflik yang terjadi kadang kala
terjadi karena problem kecil. Namun justru
dengan hal yang kecil itulah sebuah organisasi
dapat bertahan lama atau tidak. Mekanisme
13
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ataupun manajemen konflik yang diambil pun
sangat menentukan posisi organisasi sebagai
lembaga yang menjadi payungnya. Kebijakankebijakan dan metode komunikasi yang diambil
sangat memengaruhi keberlangsungan sebuah
organisasi dalam memertahankan anggota dan
segenap komponen di dalamnya.
Sumatera Utara, konflik yang terjadi
merupakan mendasar yaitu ekonomi yang
menjadi pemicu terjadinya bentrokan fisik. Ketika
dikonfirmasi kepada organisasi yang menangungi
pihak yang berkonflik hal tersebut disangkal
bahwa itu adalah konflik antar organisasi, namun
apa bila kita melihat asumsi yang didapat dari
teori mobilisasi sumber daya oleh E.Canel,
yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan
mendasar antara aksi-aksi kolektif institusional
dan non-institusional dan baik aksi institusional
maupun non-institusional berisikan serangkaian
konflik kepentingan yang terbangun dalam sistem
relasi kekuasaan yang terlembagakan.
Asumsi tersebut menyatakan bahwa
setiap individu yang terdapat dalam organisasi
kemasyarakatan merupakan bagian yang
tidak terpisah dari organisasi. Artinya setiap
tindakan yang dilakukan baik secara individu
maupun secara berkelompok (organisasi)
merupakan suatu tindakan dibawah tanggung
jawab organisasi. Berdasarkan asumsi tersebut
pula maka setiap organisasi kemasyarakatan
harus melakukan pembinaan dan pemantauan
terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh
anggotanya.
Berdasarkan asumsi dari teori mobilisasi
sumber daya oleh E.Canel tersebut, asumsi
tersebut dapat diperkuat dengan Analisis Circle
Of Conflict untuk melihat masalah hubungan,
data, struktural, dan perbedaan nilai.
Pertama data (informasi). Salah satu
penyebab dari masalah ini adalah adanya
informasi hilang atau informasi yang dimiliki
kurang,atau adanya pandangan yang berbeda
tentang informasi. Interpretasi yang berbeda
dari data yang diterima menjadi berbeda dengan
data dinilai. Titik kunci di sini adalah bahwa data
atau informasi adalah akar masalahnya. Ormas
di Kota Medan maupun Ormas yang berada di
Surakarta kehadirannya di tengah masyarakat
menjadi penyeimbang, dimana pekerjaan
pemerintah diawasi oleh perkumpulan tersebut.
Bagi masyarakat,Ormas dapat dijadikan sebagai

18

Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 7 No. 1, Juli 2016

wadah untuk menyampaikan aspirasinya.
Tujuan yang dimiliki oleh Ormas tersebut sering
diinterpretasikan berbeda oleh para anggotanya,
utamanya ketika Ormas dijadikan sebagai alat
untuk kepentingan. Bila tidak diperhatikan,
berbagai Ormas yang ada terutama kepemudaan
berpotensi menjadi alat untuk melegalisasikan
keberadaan premanisme.
Kedua adalah struktural. Konflik struktural
pada umumnya disebabkan oleh pola atau
interaksi prilaku yang destruktif; kontrol,
kepemilikan, dan distribusi sumber daya yang
tidak setara; kekuasaan dan otoritas yang
tidak setara; serta faktor-faktor geografis, fisik,
dan lingkungan yang menghalangi kerjasama.
Melihat kondisi yang ada di kota Medan dan
kota Surakarta, Pemerintah Daerah belum
secara optimal merangkul Ormas. Hal tersebut
terwujud dengan tidak adanya pembinaan dan
pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan
oleh Ormas, dan setiap kali terjadi konflik
maupun pasca konflik, pemerintah daerah tidak
secara langsung melakukan upaya penanganan
masalah. Secara geografis keberadaan Ormas
radikal kanan berdomisili di luar kota Surakarta,
hal tersebut yang menyebabkan pemerintah kota
untuk melakukan pembinaan dan pemantauan
setiap kegiatan Ormas, tindakan yang selama
ini dilakukan oleh pemerintah kota Surakarta
dalam rangka penanggulangan potensi konflik
dengan cara mengadakan kegiatan yang
bertema kebudayaan, hal tersebut bertujuan
untuk menciptakan rasa kebersamaan di antara
masyarakat. Sedangkan penanganan yang
dilakukan di kota medan untuk penanganan
konflik di lakukan dengan pendekatan kemanan
dan ketertiban yang dilakukan oleh pihak
kepolisian.
Pada posisi tersebut terdapat signifikansi
pemerintah daerah dalam merumuskan dan
melaksanakan kebijakan untuk menangani
konflik antar Ormas. Sebagai bentuk Pemerintah
Daerah berkewajiban untuk mengeluarkan
kebijakan agar konflik tidak terjadi. Peran
pemerintah daerah dalam menangani konflik
antar Ormas merupakan titik krusial agar konflik
tidak terjadi (berulang) dan tidak meluas sebagai
konflik besar, baik kebijakan pencegahan,
penghentian, dan maupun pemulihan paska
konflik.

Dalam implementasinya, kebijakan Pe
merintah Kota dalam penyelesaian konflik
bertumpu pada aparat kepolisian dalam upaya
penanganan sampai kepada tahapan mediasi
dan rekonsiliasi. Sehingga tidak sesuai dengan
amanat Undang-undang untuk kepentingan
penanganan Konflik Sosial.
Ketiga adalah hubungan. Kesalahan
persepsi atau stereotip dari orang lain adalah
penyebab umum dari konflik hubungan.
Komunikasi yang buruk atau miskomunikasi
seringkali menyebabkan perilaku negatif Ormas
atau anggota Ormas terjadi berulang-ulang.
Untuk permasalahan ini, poin pentingnya ialah
bagaimana orang berhubungan satu sama lain
dan interaksi perilaku mereka berkontribusi
untuk menimbulkan masalah.
Permasalahan hubungan, terdapat antara
kota medan dan kota Surakarta. Kota medan
terdapat beberapa faktor yaitu rasa solidaritas
organisasi, Konflik yang berulang, Tidak adanya
hubungan baik anggota antar Ormas. Ketiga
hal tersebut didukung dengan faktor ekonomi,
sehingga memuncul kan berbagai macam
konflik dengan Ormas lainnya. Sedangkan di
Kota Surakarta konflik yang terjadi disebabkan
adanya persingungan terhadap nilai-nilai
agama dan Stereotipe terhadap Ormas (laskar)
menimbulkan rasa curiga di tengah masyarakat
yang menyebabkan tidak harmonisnya hubungan
yang ada di masyarakat.
Keempat adalah nilai. Cara hidup yang
berbeda, ideologi atau cara pandang adalah
contoh bagaimana apa yang di nilai bisa menjadi
bagian dari masalah. Memiliki kriteria yang
berbeda untuk penelitian ide-ide adalah contoh
lain. permasalahan ini adalah semua tentang
apa yang menghargai orang dan jika mereka
berada di lingkungan yang sama tentang nilainilai.
Konflik Ormas di Kota Medan jika di lihat dari
permasalahan nilai, yang menjadi permasalahan
adalah Ormas memiliki nilai yang harus di junjung
martabatnya dan Faktor ekonomi sebagai dasar
pemersatu pemahaman di dalam satu Ormas,
kondisi yang terjadi di Kota Medan, Ormas
yang memiliki anggota dengan jumlah besar
menguasasi beberapa lokasi dan lokasi tersebut
dijadikan lahan pencarian bagi para anggotanya,
disinilah yang menyebabkan terjadinya konflik.

Konflik yang terjadi di kota Surakarta sudah
berlangsung lama dan memiliki sejarah panjang
tentang pertarung ideologi sejak masa persiapan
kemerdekaan sampai masa revolusi orde lama.
Adapun pertarungan ideologi tersebut antara
radikal kiri, yakni kalangan komunis, dan
radikal kanan, yakni kalangan Agama Islam.
Persinggungan ideologi tersebut menyebabkan
kerentanan konflik antar organisasi di Kota
Surakarta.
Permasalahan yang terdapat dalam Circle
Of Conflict adalah kepentingan. kepentingan
adalah motivasi untuk tindakan. Contoh di kota
Medan dan Kota Surakarta dianggap adanya
persaingan aktual atas kepentingan yang sangat
mendasar dan menjadi akar masalah. Di satu
sisi mememiliki kepentingan terhadap faktor
ekonomi dan di satu sisi memiliki kepentingan
terhadap kebenaran ideologi agama, kedua faktor
tersebut yang menyebabkan sering berulangnya
konflik dan menimbulkan rasa tidak aman bagi
masyarakat.
Lima permasalahan di atas, yang
meliputi: data, struktur, hubungan, nilai-nilai
dan kepentingan, merupakan akar penyebab
potensial dari masalah yang berada di kedua
lokasi. Adapun akar permasalahan yang ada
perlu diberi titik tekan yang berbeda pada masingmasing lokus. Konflik Ormas di Kota Medan lebih
menunjukkan aspek struktural sebagai akar
permasalahan yang dominan, sedangkan di Kota
Solo, aspek nilai yang lebih menonjol ketimbang
aspek lainnya. Namun demikian, masing-masing
lokasi memiliki kesamaan secara struktural,
yakni pemerintah kota tidak memiliki kebijakan
khusus dalam rangka pencegahan konflik yang
melibatkan Ormas dengan Ormas maupun
Ormas dengan masyarakat.
Berdasarkan sudut pandang yang berbeda
konflik Ormas pun dapat ditimbulkan dari tidak
semua Ormas terdaftar di pemerintah kota yang
dalam hal ini adalah Bakesbangpol. Sedangkan
dari hasil wawancara, masih banyak Ormas
yang belum mendaftarkan atau melengkapi
data organisasinya Bakesbangpol. Tindakan
yang dilakukan kepada Ormas yang tidak
terdaftar hanya sebatas melakukan teguran atau
mengimbau kepada Ormas-Ormas yang belum
terdaftar karena tidak ada sanksi yang signifikan
terhadap Ormas tersebut.
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PENUTUP
Kesimpulan
Konflik antar Ormas kepemudaan di Kota
Medan yang terjadi selama tahun 2012 sampai
tahun 2013, diantaranya terjadi dikarenakan
faktor perekonomian, namun terdapat juga
faktor lainnya yang sifatnya sepele seperti
persingungan perasaan. Faktor demikian kerap
menyebabkan kekerasan dan perkelahian antar
massa dalam skala besar. Konflik antar Ormas
di Kota Surakarta yang terjadi dikarenakan
faktor ideologi keagamaan radikal kanan. Konflik
tersebut melibatkan perseteruan antara Ormas
dengan masyarakat setempat. Kecenderungan
munculnya konflik di kota Surakarta sangatlah
besar dengan indikasi menguatnya stereotipe
di masyarakat terhadap Ormas radikal kanan
(laskar) yang menimbulkan rasa curiga di
tengah masyarakat. Kondisi demikian dapat
menyebabkan tidak harmonisnya hubungan
yang ada di tengah masyarakat.
Saran
Pertama, Pemerintah kota belum tanggap
terhadap potensi konflik antar organisasi
kemasyarakatan.
Kedua, Pemerintah kota memerlukan
Pemetaan konflik di masing-masing daerah dan
pemetaan tersebut dapat didasarkan dari teori
circle of conflict.
Ketiga, Secara khusus untuk Pemerintah
Kota Medan, maka peta potensi konflik perlu
dititik-tekankan
pada
aspek
‘hubungan’.
Sedangkan untuk Pemerintah Kota Surakarta,
peta potensi konflik perlu memerhatikan secara
lebih pada aspek ‘nilai’.
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Abstrak
Berangkat dari Nawa Cita ketiga yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan kesadaran
untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan penelitian
ini untuk mengetahui pengakuan hak atas asal usul masyarakat desa serta melihat peta keragaman
kesiapan kelembagaan desa dan fisibilitas mengenai pengelolaan dana desa, dengan menggunakan
metode kualitatif. Dari data lapangan dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No.6 Tahun 2014
tentang Desa berupaya mengkoreksi kesalahan-kesalahan Negara dalam mengatur desa dan
masyarakat hukum adat. Undang-Undang desa ingin mengembalikan hak asal usul yang melekat
pada desa adat untuk mengurus kehidupan masyarakat hukum adat dan pengurusan wilayah
masyarakat hukum adatnya (hak ulayat). Negara perlu memberikan sarana dan prasarana kepada
setiap lembaga adat agar lembaga adat dalam mengelola masyarakat adat serta adat istiadatnya
dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, perlu ada payung hukum untuk menampung keistimewaan
desa adat dibeberapa daerah. Selain itu juga, perlu diatur secara khusus didalam peraturan
perundang-undangan mengenai penetapan anggaran khusus terhadap lembaga-lembaga adat,
sehingga lambat laun keberadaan lembaga adat ini tidak akan hilang.
Kata kunci: Revitalisasi, Pemerintahan Desa, Sumatera Barat.

Abstract
Based on the third Nawa Cita it is “to build Indonesia by strengthening areas and villages within the
framework of The Unitary State of the Republic of Indonesia” and awareness to implement the Act
No. 6 2014 about Village. The purpose of this research is to know the recognition of the origin of rural
community rights and to look at the map of the diversity of Village institutional readiness and feasibility
on the village funds management, by using the qualitative method. From the data the field we can
conclude that the act of no.6 year 2014 village about trying to emend state mistakes in regulating
village and community adat law.The act of village want to restore the right of the origin of attached
to customary village to take care of the lives of the customary law and management of the region of
law community custom (unalienated rights). The state needs to give of facilities and infrastructure
to every customary institutions that create a conducive customary in managing indigenous people
as well as customary to take place. For that, there should be a legal framework for accommodate
village customary privileges of several regions .It is also, needs to be regulated specifically in the
legislation regarding the stipulation of a special budget against customary institutions, so which
gradually customary the existence of this institution will be lost.
Keywords: Revitalization, Village Administration, West Sumatra
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Desa
adalah
bentuk
pemerintahan
formal terkecil dalam struktur pemerintahan
di Indonesia. Sampai tahun 2016 ada sekitar
73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar
8.000 (delapan ribu) kelurahan.1 Desa-desa
tersebut dapat dibedakan antara desa biasa
dan desa adat. Karena itu, ada dua konsep
masyarakat berdasarkan klasifikasi desa itu, yaitu
(i) masyarakat desa, dan (ii) masyarakat adat.
Pelanggaran terhadap eksistensi dan identitas
kultural masyarakat hukum adat, terjadi setelah
diundangkan Undang-Undang No. 5 Tahun
1979 tentang Pemerintahan Desa, sewaktu
seluruh struktur pemerintahan desa di Indonesia
disamakan menurut model pemerintahan desa
di pulau Jawa yang semata-semata bersifat
teritorial, dan tidak mengakui masyarakat hukum
adat. Akibatnya2 desa-desa teritorial genealogis,
komunitas nomadik dan atau masyarakat hukum
adat yang terdapat di luar pulau Jawa dalam
kurun sejarah yang panjang, telah tereliminasi.
Perkembangan terakhir regulasi terhadap
desa muncul berupa Undang-Undang No. 6 Tahun
2014 tentang Desa. Hal ini merupakan refleksi
dari penghormatan terhadap hak-hak tradisional
dan asal usul desa yang merupakan sistem
politik yang berada pada tataran akar rumput
(grassroot). Keberadaan Undang-Undang No. 6
Tahun 2014 tentang Desa sebenarnya merupakan
revitalisasi hak asal usul dan hak tradisional dari
masyarakat desa (asli) setelah pemberlakuan UU
No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
Meskipun demikian masih terdapat pandangan
yang kontra saat disahkannya UU tersebut. Hal
ini sebagaimana diungkapkan Ketua Lembaga
Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM)
1

2
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Data ini dipakai dalam Penjelasan Umum UU Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia (TLN-RI) Nomor 5495. Menurut data
Kementerian Dalam Negeri, jumlah desa di seluruh Indonesia
tercatat 65.189 buah. Lihat www.kemendagri.go.id/media/
filemanager/2010/01/29/0/_/0._induk.kec.pdf; Dari sumber
lain, tercatat pula bahwa jumlah desa di seluruh Indonesia
sebanyak 76.546 desa. Sedangkan menurut data Statistik
BPS 2008, jumlah desa di seluruh Indonesia ada 67.245
desa dan 7.893 kelurahan. Lihat www. sp.2010.bps.go.id/
files/ebook/Stat_Podes_Indonesia_2008.pdf.
Kesimpulan Lokakarya Nasional Inventarisasi dan
Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Jakarta, 14-15
Juni 2005
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Sumatera Barat M Sayuti Dt. Rajo Penghulu
yang berpandangan sebaliknya. Menurutnya,
UU Desa tidak boleh diberlakukan Pemerintah.
“Kami terkejut dengan pengesahan UU Desa,
dan tentu kami sangat menentangnya. Jika UU
Desa tersebut dijalankan, maka Negara tidak
lagi menghormati kearifan lokal, Negara telah
mencabik-cabik Bhinneka Tunggal Ika, Negara
telah mengobrak-abrik NKRI”.3
Untuk itu perlu pemahaman yang
komprehensif tentang ragam desa dengan
berbagai pendekatan yang dapat dilakukan.
Isu-isu yang terkait dengan hal tersebut
antara lain standar yang berlaku umum dalam
mengoperasionalisasi hak-hak desa; penetapan
desa sebagai desa (administratif) atau desa
adat; realisasi pengakuan atas hak asal-usul
yang melihat desa baik sebagai persekutuan
sosial dan budaya; desa sebagai persekutuan
hukum, politik, dan pemerintahan; dan desa
sebagai
persekutuan
ekonomi
(sebagai
ekspresi dari penguasaan desa atas sumbersumber kehidupan yang menjadi ulayatnya);
perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi
enam tahun serta periode jabatan menjadi tiga
periode; dan pengelolaan keuangan yang relatif
besar di tingkat desa.4
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah
diuraikan maka permasalahan dapat dirumuskan
sebagai berikut: bagaimanakah pengakuan hak
atas asal usul masyarakat desa khususnya
Desa Nagari di Provinsi Sumatera Barat dalam
pengaturan sistem pemerintahan menurut
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, dan bagaimanakah peta keragaman
kesiapan kelembagaan desa dalam penerapan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa khususnya mengenai pengelolaan dana
desa?
Tujuan
Tulisan ini setidaknya akan mengetahui
pengakuan hak atas asal usul masyarakat
desa dalam pengaturan sistem pemerintahan
menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

3
4

http://www.academia.edu/5596371/Menimbang-nimbang_
Kemaslahatan_UU_Desa_2013 diakses pada 24 Maret
2014.
Ibid.

tentang Desa, serta untuk mengetahui peta
keragaman kesiapan kelembagaan desa dan
fisibilitas penerapan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 khususnya mengenai pengelolaan
anggaran desa.
Kerangka Pikir
Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Amandemen Kedua Tahun 2000.
Negara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang
diatur dalam Undang-Undang.
Pasal 28I ayat (3), (4) dan (5) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Amandemen Kedua Tahun 2000.

ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih
secara bebas;
c)

Dari sudut pandang ketatanegaraan
hubungan negara dan warga negara dapat dilihat
dari aspek konstitusi.5 Konstitusi sebagaimana
disebutkan merupakan aturan-aturan dasar
yang dibentuk dalam mengatur hubungan antar
negara dan warga negara. Konstitusi juga dapat
dipahami sebagai bagian dari social contract
(kontrak sosial) yang memuat aturan main dalam
berbangsa dan bernegara. Lebih jelas, Sobernin
Lohman menjelaskan bahwa dalam konstitusi
harus memuat unsur-unsur sebagai berikut:
1.

Konstitusi dipandang sebagai per
wujudan perjanjian masyarakat (kontrak
sosial), artinya bahwa konstitusi
merupakan konklusi dari kesepakatan
masyarakat untuk membina negara dan
pemerintahan yang akan mengatur
mereka;

2.

Konstitusi sebagai piagam yang
menjamin hak-hak asasi manusia dan
warga negara sekaligus penentuan
batas-batas hak dan kewajiban warga
negara dan alat-alat pemerintahannya;

3.

Konstitusi sebagai forma regimenis yaitu
kerangka bangunan pemerintahan.

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat
tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan zaman dan peradaban.
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan,
dan pemenuhan hak asasi manusia
adalah tanggung jawab negara,
terutama pemerintah.
(5) Untuk menegakkan dan melindungi
hak asasi manusia sesuai dengan
prinsip negara hukum yang demokratis,
maka pelaksanaan hak asasi manusia
dijamin, diatur, dan dituangkan dalam
peraturan perundang-undangan.
Pasal 1 ayat (1) Kovenan Internasional
Hak-hak Sipil dan Politik tertulis bahwa semua
bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri.
Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk
menentukan status politik mereka dan bebas
untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan
budaya mereka.
Pasal 25 huruf (a) dan (c) Kovenan
Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Setiap
warga negara harus mempunyai hak dan
kesempatan,
tanpa
pembedaan
apapun
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan
tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:
a)

Ikut serta dalam pelaksanaan urusan
pemerintahan, baik secara langsung

Memperoleh akses pada pelayanan
umum di negaranya atas dasar
persamaan dalam arti umum.

Kerangka Teori
Teori Penetrasi Politik adalah sebuah
kemampuan negara untuk menjangkau seluruh
wilayah dan rakyat yang ada dalam yurisdiksinya
sehingga wilayah dan rakyat dapat diatur dan
dipersatukan menjadi sebuah entitas.
Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif
(qualitative
research
design).
Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan
perubahan pengaturan sistem pemerintahan
desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, mengetahui respon
pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap
5

Tim ICCE (Indonesian Center for Civic Education) UIN
Jakarta, 2000, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan
Masyarakat Madani, Jakarta: Prenada Media, hlm. 91-92.
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, dan mengindentifikasi langkah-langkah
yang perlu dipersiapkan atas penerapan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Metode yang digunakan untuk pengumpulan
data adalah melalui wawancara, dengan
mengambil informan yang berasal dari kelompok
pejabat pemerintah di tingkat provinsi/kabupaten/
kota, lembaga masyarakat adat/desa, dan
akademisi, yang ditentukan dengan cara sengaja
(purposive sampling).

PEMBAHASAN
Karakteristik Desa di Sumatera Barat
Secara etimologi, kata desa berasal dari
bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air,
tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif
geografis, desa atau village diartikan sebagai
“a groups of houses or shops in a country area,
smaller than a town”. Mengacu kepada UndangUndang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa
didefinisikan sebagai berikut:
Desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut
Desa, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan
pemerintahan,
kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.6
Pada dasarnya desa atau udik secara
“universal” dapat didefinisikan, sebagai sebuah
aglomerasi permukiman di area perdesaan
(rural). Khusus di Indonesia, istilah desa adalah
pembagian wilayah administratif di bawah
kecamatan, dan biasanya dipimpin oleh seorang
Kepala Desa. Secara struktural sebuah desa
biasanya merupakan kumpulan dari beberapa
unit pemukiman kecil, misalnya Jorong di
Sumatera Barat. Pembentukan Nagari di
Minangkabau Sumatera Barat lebih didominasi
secara geneologis. Hal ini berbeda dengan
dasar pembentukan desa di Jawa, Madura dan
6
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UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
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Bali, yang lebih menonjol adalah faktor teritorial
(wilayah).
Nagari sebagai unit pemerintahan sudah
dikenal sebelum Belanda menginjakkan kakinya
di nusantara ini. Van Vollenhoven dalam bukunya
“Staatsrechts
Overzee”
menggambarkan
ketika Belanda datang ke Sumatera Barat
bukanlah daratan yang kosong, tetapi sudah
ada persekutuan hukum yang disebut dengan
“landshappen” penuh penghuni dengan pola
pemerintahan zelregerende landschappen yang
ia sebut ada yang berbentuk niet monarchisch/
republikeinsch”.7 Dalam bentuk asal (asli) nagari
dahulu merupakan sebuah republik kecil yang
disebut dengan kleine republikeins. Bentuk
itulah yang ditegaskan oleh Mestika Zed (1996)
menyerupai “polis” negara kota di Yunani Kuno.8
Secara historis pemerintahan nagari
merupakan sebuah pemerintahan tradisional
yang diperintah oleh penghulu-penghulu
suku yang memiliki kewenangan yang sama
derajatnya yang tergabung dalam sebuah
kerapatan adat. Sistem Pemerintahan Nagari di
wilayah Minangkabau diyakini telah diterapkan
jauh sebelum berdirinya kerajaan Pagaruyung.
Tetapi semuanya itu berubah semenjak
dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun
1979 tentang Pemerintahan Desa yang telah
menyeragamkan sistem pemerintahan terendah
di seluruh Indonesia.
Semenjak tanggal 1 Agustus 1983, seluruh
nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat
dileburkan menjadi pemerintahan desa. Jorong
yang menjadi bagian nagari waktu itu langsung
dijadikan desa, sehingga nagari dengan
sendirinya menjadi hilang. Pemerintahan desa
yang berasal dari budaya Jawa dipimpin oleh
seorang Kepala Desa. Pada pemerintahan desa,
desa atau kelurahan adalah bagian dari wilayah
kecamatan. Dalam menjalankan hak, wewenang
dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa,
Kepala Desa bertanggung jawab kepada pejabat
yang berwenang mengangkat melalui Camat, dan
memberikan keterangan pertanggungjawaban
tersebut kepada Lembaga Musyawarah Desa
(LMD).
7
8

RDH Koesoemahatmadja, Pengantar Kearah Sistem
Pemerintahan Daerah di Indonesia, Alumni, Bandung,
1979.
Naskah Akademik “Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tentang Nagari”, Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat, Padang, 2014

Pemerintahan desa memang telah berjalan
sejak tahun 1983 di seluruh Indonesia. Tetapi bagi
kebanyakan daerah umumnya dan Sumatera
Barat khususnya, ternyata pemerintahan desa
telah menimbulkan berbagai dampak terhadap
tatanan kehidupan masyarakat. Adapun dampak
dihilangkannya Sistem Pemerintahan Nagari di
Sumatera Barat adalah :9
1.

2.

9

Jati diri masyarakat Minagkabau
mengalami erosi. Pemahaman dan
penghayatan falsafah adat Minagkabau
Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi
Kitabullah, Syarak Mangato Adat
Mamakai, Alam Takambang jadi Guru
mengalami degradasi;
Anak nagari tidak lagi mempunyai
kewenangan politis. Hubungan erat
yang pernah terjalin antara pemerintah
dengan anak nagari dan masyarakat
adat menjadi semakin berkurang,
bahkan hilang;

3.

Hilangnya batas-batas nagari sehingga
wilayah nagari terpecah. Pembentukan
dan pemekaran desa menyebabkan
hilangnya salah satu syarat adanya
wilayah suatu nagari, yaitu mempunyai
wilayah dengan batas-batas yang
jelas;

4.

Masyarakat kehilangan tokoh Angku
Palo atau Wali Nagari. Fungsinya tidak
dapat digantikan oleh Kepala Desa
atau Lurah. Wali Nagari adalah tokoh
kharismatik yang sangat dihormati dan
menjadi panutan bagi anak nagari. Wali
Nagari tidak hanya menguasai dan
memahami seluk beluk pemerintahan
nagari tetapi juga menguasai dan
memahami adat istiadat serta taat
beragama. Sedangkan kebanyakan dari
Kepala Desa atau Lurah merupakan
orang-orang muda yang kurang
memahami adat istiadat setempat.
Bahkan ada diantara mereka bukan
berasal dari desa setempat;

http://digilib.uin-suka.ac.id/16964/2/11340065_bab-i_ivatau-v_daftar-pustaka.pdf

5.

Sistem Sentralistik yang diterapkan
selama pemerintahan orde baru sangat
mengurangi nilai-nilai luhur yang
diwarisi sejak lama seperti gotongroyong dan sistem demokrasi;

6.

Aspirasi anak nagari dalam pem
bangunan kehilangan wadah aslinya
yaitu nagari;

7.

Generasi muda Minang sudah banyak
yang tidak mengetahui dan memahami
tentang nagari, terutama mereka yang
tinggal di kota;

8.

Tungku Tigo Sajarangan dan Tali Tigo
Sapilin terpinggirkan dan kehilangan
fungsinya.

Pada masa lalu kewenangan nagari
mencakup seluruh fungsi kekuasaan negara,
yaitu:
(1)
kewenangan
pemerintahan
(executive);
(2)
kewenangan
peradilan
(judicative); (3) kewenangan peraturan dalam
persekutuan (legislative); (4) kewenangan atas
hak persekutuan tanah (beheer atas tanah).10
Beberapa kebijakan dikeluarkan setelah
kemerdekaan yang mengatur nagari. Kebijakan
yang kontroversi namun mendapat dukungan
dari Pemerintah Pusat adalah ketika diterbitkan
Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Barat
Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pemerintahan
Desa di Sumatera Barat sebagai pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Kebijakan
pemerintah dalam melakukan uniformitas bentuk
pemerintahan terendah di seluruh Indonesia
dengan sebutan Desa.
Dengan berlakunya Undang-Undang No.22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah
terjadi perubahan paradigma penyelenggaraan
pemerintah baru, dari sentralistik ke desentralistik.
Untuk merespon semangat desentralisasi di
Sumatera Barat, maka telah ditetapkan Peraturan
Daerah No.9 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Nagari, dan terakhir nagari diatur
dengan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari.
Menurut Yulizal Yunus Dt. Rajo Bagindo dalam
tulisannya:
“Dahulu
ketika
pemerintahan
desa
melaksanakan Undang-Undang No. 5 Tahun

10

ibid
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1979 dan Peraturan Daerah Sumbar No.13 Tahun
1983, nagari tidak pecah dan kelembagaan adat
tetap eksis, sekarang di era otonomi daerah
melaksanakan Undang-Undang No.22 Tahun
1999 diganti dengan Undang-Undang No. 32
Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 08 Tahun
2005 dan Perda No.09 Tahun 2000 direvisi Perda
No.02 Tahun 2007, justru nagari lama menjadi
pecah dan dibagi dalam beberapa nagari disebut
dengan istilah pemekaran”.11
Hal tersebut diatas, juga dikuatkan oleh
salah satu Kepala Bidang di Bappeda Provinsi
Sumatera Barat bahwa:
“Di Sumatera Barat jumlah nagari asli
adalah 543 nagari, dan seiring waktu
ada perkembangan kabupaten sehingga
jumlah nagari bertambah menjadi 800
nagari (sehingga konteks ini menunjukkan
bahwa adanya peningkatan jumlah nagari
dalam konteks pemerintahan, bukan nagari
dalam konteks satu-kesatuan hukum adat).
Dalam perkembangannya, Sumatera Barat
dengan bertambahnya jumlah penduduk,
luas wilayah, letak geografis maka terjadi
pemekaran pemerintahan nagari, sehingga
perda yang baru ini akan menambahkan
jumlah nagari dalam konteks kesatuan
hukum adat. Hal inilah yang menjadi
penolakan oleh Lembaga Kerapatan Alam
Adat Minangkabau (LKAAM), karena
menurut LKAAM nagari merupakan satukesatuan hukum adat yang tidak dapat
dipisah-pisahkan. Nagari (adat) dipimpin
oleh kepala Kerapatan Adat Nagari (KAN)
sedangkan Nagari (pemerintahan) dipimpin
oleh wali Nagari dan dipilih oleh masyarakat
dengan aparatus didalamnya.”12
Kewenangan yang begitu besar dimiliki
Nagari pada masa lampau, saat ini memang
terasa simbolik. Kerinduan akan kewenangan dan
peran itu semakin dirasakan dalam kehidupan
modern. Karena itu perlu revitalisasi fungsi dan
kewenangan Nagari melalui penetapan Nagari
disamping sebagai masyarakat hukum adat
juga sebagai unit penyelenggara pemerintahan
11
12
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https://wawasanislam.wordpress.com/2009/03/06/
pemahaman-tentang-nagari/
Wawancara dengan salah seorang kepala bidang di
Bappeda, tanggal 9 September 2015
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terendah atau terdepan. Dengan diundangkannya
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,
eksistensi Nagari kembali menarik perhatian
semua komponen masyarakat di Sumatera
Barat, baik kalangan adat, pemerintahan maupun
akademisi. Momentum ini memberi peluang bagi
masyarakat Sumatera Barat untuk menata kembali
sistem pemerintahan terendah berdasarkan adat
Salingka Nagari. Sejak diberlakukannya otonomi
daerah, istilah Desa dapat disebut dengan
nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut
dengan Nagari. Begitu pula segala istilah dan
institusi di Desa dapat disebut dengan nama
lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat
Desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu
pengakuan dan penghormatan Negara terhadap
asal usul dan adat istiadat setempat.
Kekhasan ini tentu diikuti dengan keragaman
sistem yang berbasis budaya lokal, indigenous
sistem tersebut harus dihormati keberadaanya.
Penyeragaman sistem yang pernah dilakukan
di era orde baru hampir membunuh sistem
berbagai budaya yang kaya akan kearifan.
Era reformasi merupakan era desentralisasi,
era kebangkitan untuk pengembalian sistem
nilai lokal dan pengakuannya sehingga dapat
bersinergi dengan sistem formal yang dibangun
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika.
Pengakuan
ini
diundangkan
dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa. Akan tetapi setiap pasal yang terdapat
dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa tersebut terutama yang berkaitan
dengan penjelasan identitas desa, kewenangan
dan instrumen sistem yang dibangun dalam
undang-undang ini merupakan legalisasi bentuk
pemerintahan desa lokal dengan berbagai
kearifannya. Ada beberapa hal yang masih perlu
disempurnakan, sehingga Undang-Undang Desa
ini tidak berlaku “pukul rata” bagi seluruh wilayah
NKRI. Eksistensi desa adat di Provinsi Sumatera
Barat merupakan benang sejarah yang tidak bisa
dihapuskan. Nilai lokal sebenarnya berkontribusi
banyak terhadap nilai formal dalam pemerintahan
desa, seperti halnya keberadaan Nagari.
Ada beberapa aspek permasalahan yang
menyebabkan Pemerintahan Nagari sejak
reformasi sampai sekarang hanya sekedar nama
saja “pemerintahan Nagari” sedangkan isinya
sebetulnya adalah “desa”, antara lain adalah a.

Aspek fundamental, kewenangan Nagari yang
terlalu terfokus pada administrasi pemerintahan
sehingga
belum
menyentuh
persoalan
adat dan budaya, serta belum menyatunya
penyelenggaraan pemerintahan dengan adat.
b. Aspek Struktural, masih terjadinya dualisme
kepemimpinan di Nagari, susunan pemerintahan
Nagari masih mengacu kepada pola pemerintahan
desa. c. Aspek Institusional, belum jelasnya
kedudukan nagari dalam konteks NKRI, apakah
dibawah kecamatan atau kabupaten/kota, belum
bersinergi peran lembaga bentukan dengan
lembaga asli nagari dalam penyelenggaraan
pemerintahan nagari.
Berdasarkan permasalahan diatas itulah
menurut informasi yang diperoleh dari informan
(Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat), dinyatakan bahwa saat ini
sedang disusun Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda) tentang Nagari.13 Dengan adanya
peraturan daerah yang mengatur khusus
tentang Nagari akan menjadi pijakan dasar
bagi Nagari untuk menjalankan pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
Nagari.14 Pilihan penamaan Nagari menggantikan
Desa dengan pertimbangan bahwa masyarakat
Minang menganggap istilah Nagari lebih memiliki
keeratan dibandingkan Desa. Hal ini dikarenakan
perubahan Desa menjadi Nagari hanya
mengganti nama saja sedangkan isinya tetap
merupakan pemerintahan desa sebelumnya.15
Pengakuan Hak Atas Asal Usul
Sampai saat ini (pertengahan tahun
2015), bentuk pemerintahan di Sumatera Barat
masih beraneka ragam, yaitu Nagari, desa,
kelurahan. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan
pemerintahan di Propinsi Sumatera Barat sejak
Orde Baru tidak memberikan peluang kekuasaan
terhadap Nagari sebagai kesatuan masyarakat
hukum adat, dan memisahkan konstruksi
fungsi pemerintahan dengan adat sehingga
memberikan kemunduran terhadap kelestarian
nilai-nilai adat, budaya Minangkabau. Menurut
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
Propinsi Sumatera Barat, Nagari ini sudah ada
sebelum kemerdekaan Republik Indonesia,

dengan jumlah 543 Nagari. Kemudian munculnya
Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, Sumatera
Barat mempunyai desa 800 desa. Setelah itu
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, jumlah Nagari yang ada
di Sumatera Barat kembali menjadi 543 Nagari.
Keunikan Nagari di Sumatera Barat adalah tiaptiap Nagari yang ada di Sumatera Barat satu
dengan yang lainnya berbeda adat dan istiadat
yang tidak bisa diintervensi.16
Hal tersebut diatas, juga dikuatkan dari
pendapat Kepala Biro Hukum Pemprov Sumatera
Barat, bahwa:
“Sebelum UU No.5 Tahun 1979, Sumatera
Barat dikenal dengan nama Nagari. Dibawah
Nagari dikenal dengan nama Korong/Jorong.
Korong/jorong ini disamakan seperti desa
yang ada di Pulau Jawa. Kemudian ketika
UU No. 5 Tahun 1979 berlaku, bentuk unit
pemerintahan terendah di seluruh Indonesia
disamakan (desa di kabupaten, lurah di
Kota), dan di Sumatera Barat status Jorong
diganti menjadi desa, tidak membentuk desa
baru. Yang menjadi persoalan adalah desa
yang ada hanya mengatur pemerintahan,
tidak mengatur adat istiadat. Kemudian
dibentuklah perda yang berisi bahwa nagari
merupakan satu kesatuan masyarakat
hukum adat akan diatur dalam Perda
No.12 Tahun 1983 tentang Nagari. Dimana
Nagari sebagai satu kesatuan hukum adat
masyarakat hukum adat dikepalai oleh
ketua Kerabatan Adat Nagari (KAN), yang
tugasnya menyangkut mengurus sako dan
pusako. Tetapi dikarenakan KAN ini tidak
ada peraturan yang mengatur, sekarang ini
KAN mulai tergeser/lemah kedudukannya.
Hal ini dapat dilihat misalnya dalam
acara perkawinan, tidak ada keharusan
perkawinan itu harus melewati KAN.” 17

A.

13
14
15

Wawancara dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat, tanggal 8 September 2015
ibid
Wawancara dengan Biro Pemerintahan Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat, tanggal 8 September 2015

Di dalam Pasal 109 Undang-Undang No.6
Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan provinsi
hanya untuk mengatur kelembagaan, lama
dan orangnya. Yang menjadi persoalan adalah
16
17

Wawancara dengan Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat Propinsi Sumatera Barat, tanggal 9 September
2015
Wawancara dengan Kepala Biro Hukum Pemerintahan
Provinsi Sumatera Barat
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keinginan dari provinsi ketika dibentuk peraturan
daerah yang mengatur tentang Nagari terlalu
kecil, Desa/nagari yang berada di Sumatera
Barat harus memilih antara Desa sebagai desa
administrasi atau sebagai desa adat. Sedangkan
tugas dan fungsi antara keduanya sangat
berbeda. Desa/nagari mengatur administrasi
sedangkan desa adat mempunyai tusinya adalah
mengatur sako dan pusako, adat istiadat dan
tidak mengatur terkait adminstrasi pemerintahan.
Untuk itulah jika diharuskan memilih inilah yang
bertentangan dengan konsep adat “indak lapuak
dek paneh, indak lapuak dek hujan” artinya “tidak
akan lapuk di timpa matahari. takkan lapuk di
timpa hujan”. Yang terjadi sekarang, jika disuruh
memilih desa adat maka nagari yang ada tidak
akan mau lagi bergabung menjadi Desa adat.
Untuk itu, jika melihat permasalahan
diatas, penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
haruslah tetap diselenggarakan berdasarkan
adat salingka nagari. Disamping sebagai unit
kesatuan masyarakat hukum adat, Nagari
juga merupakan bagian dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Karena itu penyelenggaraan
Pemerintahan Nagari harus dapat diintegrasikan
statusnya sebagai masyarakat hukum adat dan
sebagai bagian dari negara. Dengan demikian
tidak ada lagi pemisahan antara urusan adat
dan urusan administrasi pemerintahan di Nagari,
seperti sejak adanya pemberlakuan UndangUndang No.5 Tahun 1979.
Berbicara kewenangan Desa, pada awal
hingga pertengahan tahun 2015, terlihat jelas
bahwa adanya tarik menarik kewenangan antara
Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi terkait persoalan desa. Hal ini dapat
dilihat bahwa tata kelola desa berada dalam dua
pilar kewenangan yang bersifat hirarkis. Pertama,
kewenangan di bidang pemerintahan berada di
pilar kendali Kementerian Dalam Negeri. Kedua,
kewenangan di bidang pembangunan desa
dan kawasan perdesaan di bawah naungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi. Kedua pilar tersebut
saling berebut kendali terhadap desa, dan kondisi
ini tentu sangat “mengganggu” kewenangan
yang bersifat rekognisi yang dimiliki desa.
Di dalam Komentar Umum 12 International
Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR),
Pasal (1) jelas menyatakan bahwa adanya
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pengakuan semua orang memiliki hak untuk
menentukan nasibnya sendiri. Hak untuk
menentukan nasib sendiri menjadi penting
karena pada dasarnya hak ini merupakan kondisi
yang esensial bagi penjaminan dan pelaksanaan
yang efektif dari hak asasi manusia individual
serta bagi pemajuan dan penguatan hak-hak
tersebut.
Selain itu, rumusan pada Pasal 18 B ayat (2)
Undang-Undang Dasar 1945 dapat menjelaskan
bahwa:
(a) Negara mengakui keberadaan kesatuan
masyarakat hukum adat memang sudah
ada sebelum Negara Kesatuan Republik
Indonesia didirikan dan Undang-Undang
Dasar 1945 disahkan;
(b) Keberadaan kesatuan masyarakat hukum
adat yang diakui itu terbukti masih hidup
sampai sekarang;
(c) Pengakuan itu dapat berubah dinamis
mengikuti perkembangan masyarakat dalam
arti perkembangan zaman di mana perasaan
kemanusiaan dan tingkat peradaban tumbuh
dan berkembang sedemikian rupa sehingga
pengakuan atas keberadaan kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya itu juga harus disesuaikan
dengan kebutuhan menurut ruang dan
waktunya yang dinamis itu;
(d) Pengakuan itu juga tidak boleh bertentangan
dengan prinsip dan kepentingan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, misalnya,
di daerah perbatasan jangan sampai
pengakuan ini dapat berdampak negatif
kepada semangat persatuan bangsa dan
integritas wilayah NKRI karena wilayah
hukum adat yang bersangkutan melampuai
batas wilayah hukum teritorial NKRI; dan
(e) Syarat dan prosedur pengakuan terhadap
kesatuan masyarakat hukum adat beserta
hak-hak tradisionalnya itu harus diatur
dengan UU ataupun dalam pelbagai UU lain
yang terkait.
Dalam konteks status politik yang tertera
pada Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil
dan Politik, Undang-Undang No.6 Tahun 2014
tentang Desa telah mengakomodir terutama
pada Pasal 13, yaitu: (1) Pemilihan Kepala

Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh
wilayah Kabupaten/Kota. (2) Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara
serentak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Selain itu juga pengaturan pemilihan Kepala
Desa juga diatur didalam pada Pasal 34, antara
lain ayat (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh
penduduk Desa. (2) Pemilihan Kepala Desa
bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil.
Di Pemerintahan Nagari, Nagari dipimpin
oleh wali nagari. Dahulu, dalam menjalankan
pemerintahannya Wali Nagari dibantu oleh
beberapa Wali Jorong, tetapi di era sekarang
ini dibantu oleh Sekretaris Nagari (setnag) dan
beberapa pegawai negeri sipil (PNS) yang
jumlahnya bergantung dengan kebutuhan
pemerintahan nagari tersebut. Wali Nagari dipilih
oleh Anak Nagari (penduduk nagari) secara
demokratis dengan pemilihan langsung untuk
masa jabatan 6 tahun dan kemudian dapat dipilih
kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
Biasanya yang dipilih menjadi Wali Nagari
adalah orang yang dianggap paling menguasai
tentang semua aspek kehidupan dalam budaya
Minangkabau, sehingga Wali Nagari tersebut
mampu menjawab semua persoalan yang
dihadapi Anak Nagari. Pemerintahan Nagari
(administratif) berada di bawah kecamatan
yang merupakan bagian dari perangkat daerah
kabupaten. Sedangkan nagari (adat) bukan
merupakan bagian dari perangkat daerah dan
berbeda dengan kelurahan, nagari (adat) memiliki
hak mengatur wilayahnya yang lebih luas.
Jika merujuk pada definisi Undang-Undang
No.6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan
berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang
merupakan warisan yang masih hidup dan
prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat
Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan
masyarakat. Artinya bahwa kewenangan tersebut
merupakan kewenangan yang dimiliki desa,
bukan karena pemberian dari pemerintah pusat,
melainkan kewenangan yang bersifat otonom
hasil pemetaan terhadap riwayat desa tersebut.

Hal ini tentu saja berbeda dengan kewenangan
lokal berskala Desa, yaitu kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau
mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau
yang muncul karena perkembangan Desa dan
prakarsa masyarakat Desa. Konsep kewenangan
ini didasari pada prinsip desentralisasi, delegasi,
dan dekonsentrasi.
Selain mengatur Hak untuk menentukan
nasib sendiri di dalam Pasal 1 Kovenan
Internasional Hak Sipil dan Politik juga mengatur
tentang status Sumber Daya Alam, dalam hal ini
aset desa. Dalam menjalankan pemerintahan,
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,
Nagari membutuhkan kekayaan sebagai sumber
pendapatan. Kekayaan Nagari yang berasal dari
hak atas asal usul ditetapkan sebagai kekayaan
Nagari.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa juga telah diatur tentang
Pendapatan Asli Desa yaitu pada Pasal 72,
Pendapatan Asli Desa bersumber dari:
a.

Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil
usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi,
gotong royong, dan lain-lain pendapatan
asli Desa;

b.

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;

c.

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi
daerah Kabupaten/Kota;

d.

Alokasi dana Desa yang merupakan bagian
dari dana perimbangan yang diterima
Kabupaten/Kota;

e.

Bantuan
keuangan
dari
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten/Kota;

f.

Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat
dari pihak ketiga; dan

g.

lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Alokasi
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja Negara yang dimaksud didalam Ayat
(2) bersumber dari Belanja Pusat dengan
mengefektifkan program yang berbasis Desa
secara merata dan berkeadilan. Pendapatan Asli
Desa dapat juga bersumber pada bagian hasil
pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/
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Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus)
dari pajak dan retribusi daerah.
Tetapi dalam prakteknya masih dirasakan
berbeda oleh Kerapatan Adat Nagari, misalnya
saja pernyataan dari Ketua KAN18:
“Kami tokoh-tokoh adat di Sumatera Barat
merasa bahwa pemerintah pusat dan
daerah tidak memperhatikan KAN, padahal
menurut hukum adat Sumatera Barat, tanah
Sumatera Barat ini milik ninik mamak, dan
Negara hanya mengatur saja.
Dahulu, KAN mengatur 12 desa/nagari
terkait dengan kekayaan desa. dan
semuanya itu diatur didalam perda. Dahulu
nagari adalah kesatuan masyarakat hukum
adat dan sekarang dibentuk lagi pemerintah
nagari yang diketuai oleh wali nagari. Dan
pada sekarang ini pemerintahan nagari
terjadi pemekaran, sehingga kami tidak
bisa lagi menikmati kekayaan ninik mamak/
kekayaan nagari sebagai satu kesatuan
masyarakat hukum adat. Yang seharusnya
pemerintahan mengatur administrasi nagari
bukan harta kekayaan ninik mamak”.
Dari kedua unsur di dalam Pasal (1)
Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik
telah diakomodir dan diatur didalam UndangUndang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal
ini menunjukkan bahwa, Undang-Undang No. 6
Tahun 2014 tentang Desa merupakan lompatan
besar adanya pengakuan kedaulatan desa.
Kebijakan ini sangat progresif, karena membuka
akses dan relasi antara negara dan masyarakat
desa. Dimana selama ini relasi tersebut sangat
timpang dan bersifat subordinat, sehingga
melumpuhkan kreativitas dan inovasi desa dalam
membangun dirinya dan masyarakatnya.
Melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
tentang Desa, khususnya Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015, Negara
mengakui adanya Kewenangan Desa. Dimana
secara eksplisit dijelaskan bahwa ruang lingkup
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa
meliputi: sistem organisasi perangkat Desa;
sistem organisasi masyarakat adat; pembinaan
kelembagaan masyarakat; pembinaan lembaga
18
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dan hukum adat; pengelolaan tanah kas Desa;
pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik
Desa yang menggunakan sebutan setempat;
pengelolaan tanah bengkok; pengelolaan
tanah pecatu; pengelolaan tanah titisara; dan
pengembangan peran masyarakat Desa.
Di dalam Bab XA Undang-Undang Dasar
1945 tentang Hak Asasi Manusia memperkuat
pengakuan terhadap hak-hak yang melekat
kepada ‘kesatuan masyarakat hukum adat’,
‘masyarakat adat’, atau ‘desa atau disebut
dengan nama lain’. Pasal 28I, menyebutkan
bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat
tradisional
dihormati
selaras
dengan
perkembangan zaman”. Dan di dalam tujuan
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang
Desa telah memperjelas Kedudukan Desa dalam
struktur ketatanegaraan Republik Indonesia,
dimana desa bukanlah merupakan sub-ordinat
atau bagian dari Kabupaten/Kota melainkan
satuan penyelenggara pemerintahan, sama
halnya dengan Kabupaten/Kota.
Dalam masa transisi seperti saat ini perlu
disadari bahwa ruh Undang-Undang Desa yang
utama adalah “azas rekognisi” terhadap sistem
pemerintahan yang asli. Keberadaaan Desa
yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Desa (disebut Desa Dinas) mendampingi Desa
Adat merupakan langkah kompromis yang
bijaksana secara politis dalam perkembangan
dinamika kehidupan bernegara yang merujuk
kepada kebijakan rezim yang berkuasa dalam
kurun waktu tersebut. Artinya formasi Desa Dinas
dan Desa Nagari efektif dan operasional dalam
payung hukum Undang-Undang No. 5 Tahun
1979 tentang Pemerintahan Desa. Dengan
berlakunya Undang-Undang Desa yang memuat
Asas Rekognisi sebenarnya keberadaan desa
dinas bisa dihapuskan, dengan memunculkan
pengakuan keberadaan sistem pemerintahan
asli. Hal ini dapat menghilangkan konflik
kepentingan sebagaimana yang dikeluhkan
oleh para tokoh masyarakat adat. Hal itu timbul
karena kewajiban register atas identitas desa
seolah-olah di “klaim” oleh Desa Dinas.
Desa tidak hanya sekedar Pemerintahan
Desa.
oleh karenanya, kebijakan dan
regulasi tentang desa harus lebih dari sekedar
‘pemerintahan desa’ itu. Kebijakan dimaksud
haruslah mengarah pada realisasi pengakuan
atas hak asal-usul yang melihat desa baik sebagai

persekutuan sosial dan budaya, desa sebagai
persekutuan hukum, politik, dan pemerintahan;
dan desa sebagai persekutuan ekonomi (sebagai
ekspresi dari penguasaan desa atas sumbersumber kehidupan yang menjadi ulayatnya).
Dengan simpul pemikiran yang demikian
itu kita ingin merevitalisasi desa sebagai ‘modal
sosial’ dalam menyongsong masa depan yang
(bakal) tidak mudah itu. Baik karena faktor-faktor
lokal, nasional, dan global. Selain itu, kebijakan
baru bertujuan juga untuk mengkonsolidasi
kembali sistem tenurial ‘yang kadung amburadul’
dan ‘menyingkarkan hak-hak masyarakat
adat’ melalui pengakuan hak-hak asali desa
sebagai dasar bagi ‘pembaruan desa’ dalam
hal ini ‘reforma agraria’, sebagaimana telah
diamanatkan dalam TAP MPR IX/2001.
Dengan demikian seolah-olah menegasikan
Asas Rekognisi yang dimiliki oleh Desa Adat
Nagari. Kekhawatiran dengan hilangnya Desa
Dinas yang berakibat pada menghilangnya
fungsi pelayanan publik yang dilakukan Desa
Dinas, dapat dialihkan pada jajaran sistem
pemerintahan
setingkat
diatasnya,
yaitu
Kelurahan/Kecamatan. Dengan demikian yang di
register pada Kementerian Dalam Negeri adalah
eksistensi Desa Adat Nagari. Kesemuanya
merupakan bagian dari implementasi amanat
dalam Undang-Undang Desa.
Peta Keragaman Kesiapan Desa
Berbicara kesiapan Desa dapat dilihat dari
tiga aspek yang mempengaruhi kesiapan desa
dalam mengimplementasikan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:
aspek kelembagaan desa, aspek sumber daya
manusia, dan aspek pengelolaan anggaran.

desa adat seperti nagari di Sumatera
Barat, tetap saja terdapat dualisme sistem
pemerintahan desa antara desa administratif
yang dijalankan wali nagari dengan desa adat
yang dijalankan Kerapatan Adat Nagari (KAN).
Dualisme kelembagaan desa melahirkan
konflik kewenangan untuk menjalankan hak
asal usul terutama terkait pengurusan wilayah
adat (hak ulayat). Hal tersebut berakibat pada
lemahnya vitalitas nagari (desa adat) dalam
mengekspresikan hak asal usulnya. Di sisi lain,
penguasaan sumber daya alam masih ditangan
pusat. Pemerintah pusat masih mendominasi
kekuasannnya atas tanah, hutan dan sumber
daya alam lainnya. Tanah-tanah adat (ulayat)
masih terbagi-bagi oleh sektor pengurusan
sumber daya alam oleh pemerintah.
Dari aspek kelembagaan, dapat dianalisa
bahwa telah terjadi kekurangan sosialisasi
serta sinergitas yang dilakukan oleh pemerintah
daerah terhadap pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana
Undang-Undang Desa merupakan perangkat
regulasi yang menempatkan Desa sebagai
bagian dari entitas strategis untuk membangun
kemandirian NKRI dari dalam serta pengakuan
(rekognisi) atas keberagaman desa pada urutan
terdepan. Dengan azas subsidaritas, desa
memiliki kewenangan untuk mendefinisikan diri,
memetakan apa permasalahan, mengidentifikasi
potensi hingga mengambil keputusan kebijakan
untuk mengurus rumah tangganya sesuai
dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul
dan kewenangan desa berskala lokal. Lain dari
pada itu untuk mendukung realisasi kewenangan
desa membangun Negara Republik Indonesia
mulai dari desa.

Aspek Kelembagaan Desa
Nagari merupakan kesatuan masyarakat
hukum adat dalam daerah yang terdiri dari
beberapa suku yang tergabung dalam Kerapatan
Adat Nagari (KAN), mempunyai wilayah tertentu
batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan
sendiri serta berhak mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri. Dalam mengatur
kehidupan bernagari, masyarakat mensinergikan
antara nilai agama dan nilai adat (syarak mangato
adat mamakai), adat basandi syarak-syarak
basandi kitabullah.
Walaupun terdapat desa administratif
yang mempunyai wilayah yang sama dengan

Aspek Sumber Daya Manusia
Dari aspek Sumber Daya Manusia, dapat
dianalisa bahwa kurangnya Political will dari
pemerintah daerah dalam mempersiapkan
sumber daya manusia yang memadai untuk
implementasi Undang-Undang Desa. Selain itu
juga, menurut Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat, menyatakan bahwa kendala dalam
mengimplementasi UU desa adalah susahnya
mencari kepala desa yang masih berumur
muda, kondisi di Sumatera Barat sekarang ini
berumur 44 tahun. Selain itu juga belum ada
juklak dan juknis untuk pengaturan anggaran
desa. Untuk itu perlu ditingkatkan kembali skill

B.
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atau kemampuan tiap-tiap aparatur Pemerintah
Daerah dan Pemerintahan Desa terhadap
substansi Undang-Undang Desa, dengan cara
memberikan pelatihan atau penyuluhan kepada
setiap aparatur pemerintahan daerah maupun
aparatur desa. Dalam pendampingan masyarakat
desa, perlu dilibatkan kembali PNPM Mandiri
yang pernah ada, sehingga dalam mengelola
program-program serta pertanggungjawaban
anggaran dapat terlaksana dengan baik.
Aspek Pengelolaan Anggaran
Menurut Ketua Kerabatan Adat Nagari
Lubuk Alung,19 dengan dikeluarkannya UU Desa
ini adalah :
“Dahulu
kabupaten
Lubuk
alung
mendapatkan dana sebesar 400jt/tahun.
Dan sekarang mendapatkan dana tambahan
sebesar 353jt. Kendala yang dihadapi
adalah penggunaan dana dikarenakan tidak
ada juklak dan juknis dalam penggunaan
anggaran, sehingga kami terlambat dalam
penyerapan anggaran dana tersebut. Dari
segi manfaat penambahan dana, kami
dapat meningkatkan honor aparatur desa,
yang dahulu honor tersebut masih dibawah
UMR. Sebelum adanya UU desa, honor/gaji
yang diterima oleh Kepala Nagari sebesar
2,3 juta/bulan yang dibayarkan pertiga
bulan. Gaji untuk kaur sebesar 850rb, kepala
Korong 600rb, yang semuanya itu juga
sama diterima pertiga bulan. Di Sumatera
Barat, tidak ada dana tambahan untuk gaji
dari PAD. Tetapi untuk wali Nagari diberikan
oleh pemerintah propinsi dana tambahan
gaji sebesar 1jt/bulan. Setelah UU Desa ini,
sudah ditetapkan oleh Bupati bahwa ada
penambahan dana untuk gaji aparatur desa/
nagari. Misalnya kaur yang sebelumnya
mendapat 850rb sekarang menjadi 1,6 jt.
Wali nagari yang sebelumnya mendapat
gaji 2,3 menjadi 2,9 jt/bulan.
Kemudian dalam pelaksanaan pengelolaan
dana desa di Kabupaten Lubuk Alung
belum ada pendamping yang ditunjuk untuk
memberikan pengarahan dalam pengelolaan
anggaran. Jadi sampai saat ini uang dana
19

32

Wawancara dengan Ketua KAN Lubuk Alung, tanggal 9
September 2015

Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 7 No. 1, Juli 2016

tersebut belum bisa digunakan. Dana desa
yang diterima oleh wali Nagari sebesar 750jt
digunakan untuk: 229jt untuk penghasilan
tetap; 15 jt untuk Lembaga BAMUS; 5 Jt
untuk Lembaga KAN (setahun); 3 jt untuk
Lembaga
Pemberdayaan
Masyarakat
(LPM); 1 juta untuk Lembaga pengelolaan
Kekayaan nagari; 3 jt untuk lembaga lain;5 jt
untuk PKK; Dana yang lainnya diperuntukkan
Infrastruktur dan pengembangan SDM,
selain pembangunan kantor.
Dari dana yang diterima oleh KAN sebesar
5 juta/setahun, sedangkan anggota KAN
berjumlah 125 orang/kaum. Semenjak UU
Desa diterbitkan tidak ada lagi pungutan
restibusi atau badan usaha milik desa.”
Dari hasil temuan lapangan, dapat dianalisa
bahwa perlunya peningkatan kemampuan
aparatur desa dalam mengelola keuangan yang
ada, dikhawatirkan, bila salah mengelola, akan
menjadi bumerang bagi aparat desa bersangkutan.
Belum juga sempurna tahun pertama (2015)
pelaksanaan kebijakan Dana Desa, Komisi
Pemberantasan Korupsi merilis hasil studinya
tentang pengelolaan keuangan desa yang kurang
lebih menyimpulkan adanya ancaman praktik
korupsi di hampir setiap tikungan tahapan proses
pembangunan desa. Di tahap perencanaan titik
rawannya berupa potensi pembajakan elit (elite
capture) dan ketidaksesuaian penggunaan
anggaran sesuai dengan aturannya yaitu 70%
untuk pembangunan dan 30% untuk biaya
operasional desa. Pada tahapan pelaksanaan
program/kegiatan pembangunan titik rawannya
berupa Nepotisme, tidak adanya transparansi
pembelanjaan anggaran hingga penyimpangan
anggaran belanja.
Dari ketiga aspek tersebut di atas,
menunjukkan bahwa masih kurangnya kesiapan
pemerintahan desa dalam menciptakan tata
pemerintahan yang berwawasan ke depan (visi
strategis). Selain itu juga, untuk menciptakan
pemerintahan desa yang baik perlu mendorong
partisipasi masyarakat turut ikut serta dalam proses
perumusan dan/atau pengambilan keputusan
atas kebijakan publik yang diperuntukkan bagi
masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat
sangat diperlukan pada setiap pengambilan
kebijakan yang menyangkut masyarakat luas,
serta pemerintah daerah haruslah cepat tanggap

(responsive) terhadap perubahan situasi/kondisi
mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta
mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai
masalah yang dihadapi masyarakat desa. Dalam
mengawal dana desa perlu adanya Tim monitoring
independen yang terdiri dari berbagai kalangan,
bisa akademisi atau lembaga independen lainya
yang menjadi saraf sensorik pengawasan bagi
kementerian desa. Lembaga pengawalan dan
avokasi bisa diambil dari kalangan kampus
atau lembaga independen lainya, dan untuk
pendampingan hukum kanwil hukum dan HAM
untuk kembantu teknik penyusunan peraturan
perundang-undangan desa.

PENUTUP
Kesimpulan
Dari penjelasan semua di atas, UndangUndang No.6 Tahun 2014 tentang Desa
telah mengakomodir pengakuan masyarakat
hukum adat sebagai subjek hukum dalam
sistem pemerintahan, yaitu menetapkan unit
sosial masyarakat hukum adat seperti nagari
di Sumatera Barat sebagai badan hukum
publik. Selain menjalankan tugas kewenangan
berdasarkan hak asal usul diatas, desa adat juga
menjalankan kewenangan yang dilimpahkan
pemerintah pusat dan daerah. Sehingga desa
adat adalah perpaduan unit sosial masyarakat
adat dengan unit pemerintahan.
Jika
dilihat
dari
kewenangannya,
kewenangan desa adat secara hukum lebih kuat
dibandingkan pengaturan desa dalam undangundang Pemda. Sifat kewenangan desa dalam
Undang-Undang Pemda adalah delegatif, yaitu
menjalankan kewenangan Pemda oleh desa,
sedangkan dalam UU Desa bersifat atributif,
yaitu menjalankan kewenangan berdasarkan
UU secara langsung sebagai perwujudan
pelaksanaan UUD 1945, khususnya pasal 18
dan 18 B ayat 2. Konsekuensi hukumnya adalah
desa adat mempunyai kewenangan yang kuat
dalam menjalankan hak asal usulnya yang
dijamin oleh undnag-undang.
Saran
1.

Perlu memberikan sarana dan prasarana
kepada setiap lembaga adat agar lembaga
adat dalam mengelola masyarakat adat
serta adat istiadatnya dapat berjalan dengan

baik. Untuk itu, perlu ada payung hukum
untuk menampung keistimewaan desa adat
dibeberapa daerah.
2.

Perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan
(Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) dalam
penggunaan dana desa, agar sesuai dengan
akidah hukum yang berlaku.
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Abstrak
Penghayat Kepercayaan masih mengalami diskriminasi, khususnya dalam penghormatan hakhak sipilnya. Hal ini berakar dari “perbedaan” yang lahir dari pengakuan negara atas agama dan
perlakuan berbeda kepada “agama” dan “kepercayaan”. Pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf
Kalla salah satu agenda prioritas adalah memprioritaskan perlindungan terhadap anak, perempuan
dan kelompok masyarakat termajinalkan, serta penghormatan HAM dan penyelesaian secara
berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu menjadi momentum tepat
untuk penegakan HAMnya. Pertannyaannya, implementasi penghormatan Hak Asasi Manusia
bagi penghayat kepercayaan di Kota Bandung. Tulisan yang didasarkan pada penelitian bersifat
deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif pada tataran implementasi (khususnya Kota
Bandung), para penghayat kepercayaan tidak mengalami kendala dalam memperoleh layanan
kependudukan dan catatan sipil. Namun demikian masih terdapat penolakan masyarakat umum
terhadap pemakaman bagi para penghayat kepercayaan di tempat pemakaman umum. Penolakan
ini tentu bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 Tahun 2009 dan Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka pemerintah
daerah menyediakan pemakaman umum.
Kata Kunci: Penghormatan HAM, Hak-Hak Sipil, Penghayat Kepercayaan

Abstract
Belief adherent still experience discrimination, expecialy respect of their civil rights. it is rooted in the
“difference” is born from the recognition of the state of religion and different treatment to “religion”
and “belief”. In Government Joko Widodo-Jusuf Kalla which one of the priority agenda is to prioritize
the protection of children, women and marginalized groups of society, as well as respect for human
rights and equitable settlement of the cases of human rights violations in the past an appropriate
moment to better provide the respect of human rights.This paper based of research which is
descriptive analysis with normative juridical approach in terms of implementation (particularly the city
of Bandung), the seeker of confidence not having problems in obtaining settlement services and civil
records. However, there is still a general public rejection of the funeral for the seeker of confidence
in the public cemetery. This rejection against to Article 8 (2) Joint Regulation of the Minister of
Home Affairs and Minister of Culture and Tourism No. 43 of 2009 and No. 41 of 2009 on Guidelines
for Care To Belief adherent in God Almighty, the local government provides the public cemetery.
Keywords: Respect of Human Rights, Civil Rights, Belief Adherent

Penghormatan Hak Asasi Manusia... (Oki Wahju Budijanto)

35

dengan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Kondisi tersebut mengakibatkan
pengadministrasian kependudukan me
ngalami kendala yang mendasar sebab
sumber
data
kependudukan
belum
terkoordinasi dan terintegrasi, serta
terbatasnya cakupan pelaporan yang belum
terwujud dalam suatu sistem administrasi
kependudukan yang utuh dan optimal”.

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Amanat amandemen kedua UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, khususnya Pasal 28E ayat (1) dan ayat
(2) mencerminkan nilai dasar Ketuhanan Yang
Maha Esa dalam bentuk yang lebih rinci yaitu
kebebasan memeluk agama dan menjalankan
ibadah menurut agama dan kepercayaannya
masing-masing. Tidak hanya itu, hak kebebasan
beragama/berkeyakinan juga termaktub di dalam
Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan
bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang
Maha Esa”. Ayat selanjutnya menyebutkan
bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya
dan kepercayaannya itu”. Konsekuensi adanya
jaminan di dalam konstitusi, menjadikan hak
setiap warga Negara untuk menjalankan ajaran
agama, keyakinan maupun ritual peribadatan
telah menjadi hak konstitusional.
Negara telah menjamin hak berkepercayaan,
tetapi nyatanya berbagai pelanggaran HAM
kerapkali terjadi pada penghayat kepercayaan.
Padahal di era reformasi seperti ini, dapat
menjadi momentum yang dapat memupus
segala bentuk aturan diskriminatif. Pada masa ini
kita mengenal Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang
telah disahkan pada 8 Desember 2006. Aturan
ini dipandang sebagai langkah terobosan untuk
mengatasi masalah diskriminasi di Indonesia.
Harapan itu setidaknya termaktub dalam dua
catatan berikut, yaitu: Pertama, dalam bagian
penjelasan undang-undang ini secara tegas
mengakui dan menyadari adanya masalah
diskriminasi yang telah dan tengah berlangsung
bagi warga negara. Pada paragraf keempat
bagian umum dalam penjelasan disebutkan:
“Dalam pemenuhan hak Penduduk,
terutama di bidang Pencatatan Sipil, masih
ditemukan penggolongan Penduduk yang
didasarkan pada perlakuan diskriminatif
yang membeda-bedakan suku, keturunan,
dan agama sebagaimana diatur dalam
berbagai peraturan produk kolonial Belanda.
Penggolongan Penduduk dan pelayanan
diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai
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Kedua, berawal dari pengakuan atas problem
diskriminasi di bidang pencatatan sipil tersebut,
undang-undang ini menawarkan paradigma
baru dalam sistem administrasi kependudukan
dimana sistem tersebut dimaksudkan bisa
menjamin pemenuhan hak-hak administratif,
seperti pelayanan publik serta perlindungan yang
berkenaan dengan dokumen kependudukan,
tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.
Namun, dalam perjalanan kehidupan
berbangsa,
khususnya
pasca
reformasi
telah terjadi problem kebangsaan yang
memprihatinkan, yaitu maraknya aksi anarkisme
massal yang berbasis pada isu kesukuan,
keagamaan-keyakinan, maupun rasisme. Dalam
kasus pelanggaran kebebasan beragama dan
berkeyakinan, masyarakat sedang mengalami
gejala intoleransi dalam kehidupan keagamaan,
misalkan dalam bentuk diskriminasi pelayanan
terhadap para penghayat kepercayaan terhadap
Tuhan (YME).
Serangkaian tindakan intoleran dan
diskriminasi menunjukkan, bahwa gambaran
tentang persatuan dan kesatuan bangsa telah
mengalami degradasi. Menurut Mahfud MD,
pergeseran rezim otoritarian menuju demokrasi
jelas menjadi kabar sedap bagi kebebasan
beragama, berkeyakinan, berekspresi dan
berasosiasi. Namun, sejauh ini selalu saja terjadi
masalah dalam implementasinya. Bahkan,
ketika pemerintahan sudah terbentuk melalui
mekanisme demokratis, ternyata belum berdaya
mengurangi intensitas masalah kebebasan
beragama. Indonesia divonis sebagai pelaku
diskriminasi dalam beragama dan berkeyakinan,
khususnya terhadap agama minoritas maupun
kelompok penghayat serta masyarakat adat
yang notabene termarginalkan1.
1

Mahfud MD, Kebebasan Beragama Dalam Perspektif
Konstitusi, Makalah yang disampaikan dalam

Berdasarkan data Kementerian Kebudayaan
dan Pariwisata, pada tahun 2009 ada 245
organisasi penghayat di tingkat pusat dan 954
organisasi di 25 provinsi di Indonesia, dengan
jumlah pengikut sekitar 10 juta orang. Namun
data tersebut pada tahun 2013 mengalami
penurunan, berdasarkan data dari Direktorat
Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa dan Tradisi, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan terdapat 237 organisasi
penghayat di tingkat pusat. Hal ini dapat didasari
karena, para penghayat kepercayaan telah
hadir jauh sebelum Indonesia terbentuk, bahkan
sebelum datangnya enam agama di Indonesia.
Sebenarnya, pasca reformasi ada upaya
hukum untuk melindungi hak-hak penghayat
kepercayaan, melalui Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi dan Kependudukan (Adminduk),
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006, serta
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43
dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan
kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap
Tuhan YME. Namun, praktik diskriminasi masih
terus berlangsung.
Kebijakan Negara atas “agama” dan
“kepercayaan” dapat menimbulkan praktik
diskriminasi. Hal ini didasarkan kepada
UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
Negara melakukan diskriminasi dalam bentuk
favoritism dengan memberikan pengakuan dan
perlindungan terhadap enam agama; Islam,
Katolik, Kristen, Budha, Hindu dan Konghucu.
Sedangkan penghayat kepercayaan terhadap
Tuhan YME tidak mendapatkan pengakuan dan
perlindungan, karena dinilai “tidak beragama”.2
Karena tidak masuk dalam enam agama resmi,
para penghayat kepercayaan yang jumlahnya

2

Konferensi Tokoh Agama ICRP: Meneguhkan
Kebebasan Beragama di Indonesia, Menuntut
Komitmen Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, yang
diselenggarakan oleh Indonesian Conference on
Religion and Peace (ICRP) pada Senin, 5 Oktober
2009 di Ruang Vanda II Wisma Serbaguna, Jakarta.
h. 1
Siti Aminah, Diskriminasi Pendidikan Agama di
Perguruan Tinggi Umum, Mitra Hukum, ILRC, Jakarta,
2010, h. 2

jutaan, tidak dapat diproses melalui sistem e-KTP.
Padahal KTP adalah tanda kependudukan yang
harus diberikan kepada seluruh warga negara.
Kelompok yang tidak dapat KTP itu antara lain
Kaharingan di Kalimantan, Sunda Wiwitan di
Jawa Barat dan Banten, serta Parmalim di
Sumatera Utara3.
Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang
banyak terjadi peristiwa-peristiwa pelanggaran
Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB),
intoleransi dan diskriminasi baik yang melibatkan
aktor negara maupun non Negara. Pada tahun
2014 saja disebutkan terjadinya 55 peristiwa4.
Kasus pelanggaran kebebasan beragama dan
berkeyakinan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat
yaitu penyegelan, pelarangan dan penutupan
gereja di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung,
Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang.5
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan
yang ada, maka dapat dirumuskan permasalahan
sebagai berikut: bagaimana implementasi peng
hormatan Hak Asasi Manusia bagi penghayat
kepercayaan di Kota Bandung.
Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini diharapkan dapat
menggambarkan tentang implementasi peng
hormatan Hak Asasi Manusia bagi penghayat
kepercayaan di Kota Bandung.
Metodologi Penelitian
Dalam mencapai tujuan di atas, penelitian
ini menggunakan metode pengumpulan data
primer dan sekunder. Adapun data primer
diperoleh secara langsung dari informan
melalui wawancara yang dipandu dengan
pedoman wawancara yang berisikan rangkaian
pertanyaan mengenai suatu permasalahan
yang akan diteliti. Informan pada penelitian
ini, dikumpulkan dengan menggunakan teknik
purposive accidental sampling. Sedangkan data
sekunder berupa bahan hukum primer yaitu
norma dasar, peraturan perundang-undangan,
3

4
5

http://www.jurnalparlemen.com/view/3106/penganutkepercayaan-tak-bisa-miliki-e-ktp-pemerintah-dinilaidiskriminatif.html.
The Wahid Institute “Laporan Akhir Tahun Kebebasan
Beragama/Berkeyakinan Dan Intoleransi 2014”
http://icrp-online.org/2015/07/08/komnasham-kasuskebebasan-beragama-yang-lama-belum-tuntas/.html.
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bahan hukum yang dikodifikasikan, yurisprudensi
yang kemudian dianalisis dengan menggunakan
pendekatan yuridis normatif dan deskriptif
analisis, bahan hukum sekunder (UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965
tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau
Penodaan Agama; Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan
Kependudukan; Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23
Tahun 2006; Peraturan Bersama Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan.
Terhadap Tuhan YME) sedangkan bahan hukum
tersier diperoleh dari internet.

PEMBAHASAN
Agama dan Kepercayaan Dalam Perspektif
HAM
Tanggal 28 Oktober 2005, pemerintah
Indonesia mengesahkan ICESCR (International
Covenant on Economic, Social, and Culture
Right) menjadi UU Nomor 11 Tahun 2005 dan
ICCPR (International Covenant on Civil and
Political Right) menjadi UU Nomor 12 Tahun 2005.
Ratifikasi tersebut menimbulkan konsekuensi
terhadap pelaksanaan hak asasi manusia,
karena Indonesia telah mengikatkan diri secara
hukum. Artinya Pemerintah Indonesia memiliki
kewajiban untuk mengadopsi kovenan kedalam
bentuk undang-undang, selain itu juga memiliki
kewajiban untuk menghormati, melindungi dan
memenuhi HAM serta membuat laporan yang
bertalian dengan penyesuaian hukum, langkah,
kebijakan dan tindakan yang dilakukan.
Negara dalam hal ini pemerintah memiliki
tanggung jawab untuk mewujudkan pemenuhan
Hak Asasi Manusia dalam 3 (tiga) bentuk:
a.

Penghormatan (to respect);

b.

Perlindungan (to protect); dan

c.

Pemenuhan (to fullfil).

Sebagai pemangku kewajiban, pemerintah
juga dituntut untuk melakukan upaya-upaya
pencegahan agar pelanggaran HAM melalui
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tindakan pembiaran (by ommision) tidak
berlanjut, sebagai contoh peraturan daerah
tentang perlindungan masyarakat adat.
Ada tiga prinsip utama dalam pandangan
normatif HAM, yaitu berlaku secara universal,
bersifat non-diskriminasi dan imparsial. Prinsip
keuniversalan ini dimaksudkan agar gagasan
dan norma-norma HAM telah diakui dan
diharapkan dapat diberlakukan secara universal
atau internasional. Prinsip ini didasarkan atas
keyakinan bahwa umat manusia berada dimanamana, disetiap bagian dunia baik di pusatpusat kota maupun di pelosok-pelosok bumi
yang terpencil. Berdasar hal itu HAM tidak bisa
didasarkan secara partikular yang hanya bersifat
kedaerahan dan diakui secara lokal.
Prinsip kedua dalam norma HAM adalah
sifatnya yang non-diskriminasi. Prinsip ini
bersumber dari pandangan bahwa semua
manusia setara (all human being are equal). Setiap
orang harus diperlakukan setara. Seseorang
tidak boleh dibeda-bedakan antara satu dengan
yang lainnya. Hal ini tidak bisa dipandang
sebagai suatu hal yang negatif, melainkan harus
dipandang sebagai kekayaan umat manusia.
Karena manusia berasal dari keanekaragaman
warna kulit seperti kulit putih, hitam, kuning
dan lainnya. Keanekaragaman agama juga
merupakan sesuatu hal yang mendapat tempat
dalam sifat non-diskriminasi ini. Pembatasan
seseorang dalam beragama merupakan sebuah
pelanggaran HAM. Istilah diskriminasi tidak
didefinisikan dalam Kovenan Internasional Hak
Sipil dan Hak Politik (International Covenant
on Civil and Political Rights/ICCPR), termasuk
di dalamnya prinsip non diskriminasi. Namun,
Komite Hak Asasi Manusia (The Human Rights
Committee), melalui Komentar Umum Nomor 18
(General Comment) pada 1989, menekankan
bahwa prinsip ”non diskriminasi” semestinya
ditampakan dalam tataran implementasi.
Kesejajaran di muka hukum dan kesamaan
perlindungan hukum tanpa diskriminasi, menjadi
basis dan prinsip umum bagi upaya perlindungan
HAM. 6
Prinsip ketiga ialah imparsialitas. Maksud
dari prinsip ini penyelesaian sengketa tidak

6

Rachel Hodgkin and Peter Newell, Implementation
Handbook for the Convention on the Rights of the
Child, UNICEF, New York, 1998, h. 21

memihak pada suatu pihak atau golongan tertentu
dalam masyarakat. Umat manusia mempunyai
beragam latar belakang sosial maupun latar
belakang kultur yang berbeda antara satu dengan
yang lain hal ini merupakan sebuah keniscayaan.
Prinsip imparsial ini dimaksudkan agar hukum
tidak memihak pada suatu golongan.
Tujuan pembentukan negara adalah untuk
melindungi hak warga negara dan memenuhi
kepentingan seluruh rakyatnya. Dalam konteks
ke-Indonesiaan, salah satu tujuan nasional
adalah melindungi segenap bangsa Indonesia,
tentu saja tanpa diskriminasi baik berdasarkan
suku, bahasa, maupun agama. Oleh karena
itu, menjadi salah satu tugas negara untuk
melindungi hak kebebasan setiap orang dalam
beragama dan beribadat. Dengan demikian, hak
beragama merupakan salah satu hak yang tidak
dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Menurut
Konstitusi Indonesia, hak beragama merupakan
hak yang tidak dapat dikurangi (non-derograble
rights).
Di dalam studi agama, kata kepercayaan
(belief) biasanya selalu bersanding dengan kata
agama (religion), sehingga frasa religion and
belief atau religion or belief kerapkali ditemukan
dalam referensi atau dokumen hak asasi
manusia di barat. Dalam The World University
Encyclopedia7 pengertian religion dijelaskan
sebagai sebuah terma yang menunjukkan
hubungan antara manusia dengan satu atau
lebih Tuhan. Beberapa bahasa mengaitkan
religion dengan kata relegere, to gather together
(berkumpul bersama), atau juga dikaitkan dengan
kata religare, yang artinya mengikat kembali (to
bind back) atau mengikatkan (to fasten).
Secara semantik kata kepercayaan memiliki
beberapa arti, yakni: pertama, iman kepada
agama. Kedua, anggapan atau keyakinan bahwa
benar sungguh ada. Ketiga, dianggap benar dan
jujur. Keempat, setuju kepada kebijaksanaan8.
Di Indonesia, kelompok yang merujuk pada
sebutan penghayat kepercayaan, setidaknya
mengandung empat elemen:
7

8

The World University Encyclopedia, Vol II,
Washington, D.C. Publishers Company, Inc, h.
4250
Kamil Kartapradja, Aliran Kebatinan dan
Kepercayaan di Indonesia, Yayasan Masagung,
Jakarta, 1985, h. 1.

a.

Kelompok
penghayat
kepercayaan
yang
tergolong
kepercayaan/agamaagama lokal (suku), seperti kepercayaan
Suku Dayak (Kaharingan, Manyaan),
suku Batak (Parmalim, si Raja Batak,
Namulajadinabolon), Suku Badui, Sunda
Wiwitan, Buhun (Jawa Barat), Suku Anak
Dalam/Kubu, Suku Wana (Sulawesi Tengah),
Tonaas Walian (Minahasa, Sulawesi Utara),
Tolottang (Sulawesi Selatan), Wetu Telu
(Lombok), Naurus (Pulau Seram, Maluku)
dan berbagai kepercayaan di Papua.

b.

Kelompok penghayat kepercayaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa. Masuk dalam
kategori ini adalah penganut kebatinan
Kejawen pada umumnya yang berpusat di
Jawa antara lain Paguyuban Ngesti Tunggal
(Pangestu), Sumarah, Susila Budi Dharma
(Subud), Perjalanan, Sapta Dharma,
Tri Tunggal dan Manunggal, Persatuan
Eklasing Budi Murko, Sumarah Purbo,
Paguyuban Hardo Pusoro, Ngesti Tunggal,
Mardi Santosaning Budi (MSB), Budi Luhur
dan lain sebagainya.

c.

Kelompok penghayat kepercayaan yang
berindikasikan
keagamaan
meliputi
sekte keagamaan, aliran keagamaan,
pengelompokan jemaah keagamaan seperti
Ahmadiyah, Buda Jawi Wisnu, Children of
God, Yehova, Hari Krisna dan lainnya.

d.

Kelompok penghayat kepercayaan mistik
atau klenik seperti pedukunan, paranormal,
peramalan, pengobatan, santet, tenung,
sihir dan metafisika9.

Dari aspek kepercayaan, dapat dimengerti
kalau suku bangsa Indonesia mula-mula
adalah menganut paham animisme. Animisme
mempercayai bahwa setiap benda di bumi ini,
(seperti kawasan tertentu, goa, pokok atau batu
besar), mempunyai jiwa yang harus dihormati agar
semangat tersebut tidak mengganggu manusia,
malah membantu mereka dari semangat dan
roh jahat dan juga dalam kehidupan keseharian
mereka10.
9

10

IGM Nurdjana, Hukum dan Aliran Kepercayaan
Menyimpang di Indonesia, Pustaka Pelajar,
Jogjakarta, 2009, h. 53.

Koentjaraningrat, Kebudayaan Jawa, Balai Pustaka,
Jakarta, 1994, h. 15-16.
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Dalam konteks kepercayaan, pada masa
pra Hindu-Buddha, mereka adalah masyarakat
yang sangat menghargai para leluhurnya.
Kepercayaan yang muncul biasanya berbentuk
keyakinan terhadap adanya jiwa, mirip seperti
yang diungkapkan Edward Burnett Tylor tentang
asal muasal agama11. Bagi Tylor, sebagaimana
dikutip Walter H. Capps, definisi minimal tentang
agama tidak lain adalah percaya pada spiritual
being12. Mereka yang menganut aliran ini adalah
penduduk mula-mula bangsa Indonesia.
Di dalam sejarahnya, penghayat ke
percayaan hidup aman dan nyaman dalam
menjalankan kepercayaan yang diyakini dan
dianut di Indonesia. Semua itu kemudian
menjadi cerita kelabu ketika meletus G 30 S
PKI. Selepas peristiwa 30 September 1965,
eksistensi penghayat kepercayaan/kebatinan
kerap disandingkan dengan peristiwa tersebut.
Tim “Pakem” ditugaskan melakukan pengawasan
terhadap
para
penghayat
kepercayaan/
kebatinan. Akibat stigmatisasi dan hubungannya
dengan tragedi 1965, maka terjadi eksodus besarbesaran kepindahan penghayat kepercayaan/
kebatinan ke agama-agama”resmi” lainnya13.
Kajian mendalam tentang hal ini mengemuka
dalam debat yuridis-formal mengenai penghayat
kepercayaan dalam tafsir terhadap bunyi
Pasal 29 ayat 2 yang menyebut “agama dan
kepercayaannya” itu. Kelompok kepercayaan
seperti Wongsonagoro memahami kepercayaan
dalam kalimat tersebut merujuk pada apa yang
disebut sebagai “aliran kepercayaan”. Tetapi, ada
juga yang memahami kalau kata “kepercayaan”
itu maksudnya adalah kepercayaan menurut
agamanya14, sehingga penghayat kepercayaan
di luar “agama resmi” bukan tergolong agama,
tetapi budaya.
Problematika
itu
terus
berlanjut.
Hampir semua kebijakan tentang penghayat
kepercayaan
menjadikan
Undang-Undang
Nomor 1/PNPS/1965 sebagai referensi legalnya.
Padahal, undang-undang tersebut secara terang11

Walter H. Capps, Religious Studies: The Making
of a Discipline, Fortress Press, Minneapolis,
1995, h. 78-83.

12
13

Ibid., h. 81.

14

Ibid., h. 54.
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Niels Mulder, Kebatinan dan Hidup Sehari-hari
Orang Jawa: Kelangsungan dan Perubahan
Kulturil, Gramedia, Jakarta, 1984, h. 7.
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benderang menjadikan penghayat kebatinan/
kepercayaan sebagai “penoda agama”. Mereka
bahkan tidak mendapatkan jaminan atas
kebebasan berkeyakinan dan menjalankan
ibadah menurut keyakinannya. Penghayat
kepercayaan menjadi masyarakat agama kelas
tiga, dibawah penganut “agama resmi”.
Kebijakan politik pemilahan dan pengakuan
seperti yang ada dalam Undang-Undang Nomor
1/PNPS/1965, tidak ayal berakibat fatal bagi
kelompok-kelompok kepercayaan lokal yang
dianut oleh berbagai etnis atau sub-etnis di
Indonesia15. Apalagi kolom “agama” merupakan
kewajiban yang harus diisi mulai sejak Kartu
Keluarga, KTP, sampai akta-akta sipil lain yang
penting. Termasuk dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan yang disahkan tanggal 8
Desember 2006 yang notabene merupakan era
reformasi namun ternyata masih mewajibkannya.
Undang-undang ini menarik karena untuk pertama
kalinya dalam dokumen resmi Negara dipakai
istilah “agama yang belum diakui negara” untuk
merujuk pada kelompok-kelompok kepercayaan
di luar enam agama yang telah diakui. Padahal
kelompok-kelompok ini sangat banyak dan
tersebar di seluruh pelosok nusantara. Mereka
mencakup bukan hanya sebagai kepercayaan
lokal, tetapi kelompok “agama berbasiskan etnis”
seperti Sikh, yang dalam dunia internasional
diakui sebagai agama16.
Pada tataran praktek, biasanya kolom
agama di Kartu Tanda Penduduk kelompok
kepercayaan harus dikosongkan atau ditandai
dengan “-“17. Ini, sudah tentu menimbulkan
kerawanan tersendiri, karena mereka takut
dituduh “atheis” yang tidak punya tempat di
negara ini. Dengan mencantumkan kolom
agama dalam KTP, Undang-Undang Administrasi
Kependudukan kemudian membatasi penghayat
kepercayaan karena tidak sama dengan agama.
Hal ini terlihat dalam Pasal 64 ayat 2 yang
berbunyi bahwa ”Keterangan tentang agama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi
penduduk yang agamanya belum diakui sebagai
15

Laporan Alternatif Pelaksanaan Konvensi
Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) di
Indonesia “Menguak Tabir Diskriminasi Rasial
dan Impunity di Indonesia”, paragraf 137.

16
17

Ibid.
Ibid., paragraf 138.

agama berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan atau bagi penghayat
kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan
dicatat dalam data kependudukan”. Dengan
demikian, Negara telah memberikan ruang bagi
para penghayat kepercayaan untuk meyakini dan
memeluk kepercayaannya dan dicatatkan dalam
data kependudukan sebagai bentuk perwujudan
dari pemenuhan hak-hak sipilnya.
Penghormatan
HAM
bagi
Penghayat
Kepercayaan: Kasus Kota Bandung
Penghayat kepercayaan pada umumnya
terbagi menjadi dua: penghayat murni dan
penghayat yang beragama. Tugas pembinaan
organisasi penghayat telah menjadi tugas dari
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa
Barat. Pelaksanaannya sudah berjalan dengan
menyelenggarakan sarasehan secara rutin dua
kali dalam satu tahun. Sarasehan ini bertujuan
menghimpun aspirasi kelompok penghayat. Dari
kegiatan sarasehan ini dapat muncul beragam
pertanyaan atau permasalahan yang terungkap
seperti permasalahan pendidikan kepenghayatan
terhadap Tuhan YME bagi anak-anak penghayat.
Para penghayat kepercayaan masih merasa takut
untuk menyatakan dirinya sebagai penghayat,
karena sebagian masyarakat masih belum
dapat menerima keberadaan mereka. Banyak
organisasi penghayat kepercayaan yang belum
mendaftarkan ke pemerintah daerah.18
Harapan dari penghayat kepercayaan agar
kedepan terdapat pendidikan kepenghayatan
bagi anak-anak mereka yang dapat memberikan
pemahaman atas nilai-nilai luhur guna ketahanan
nasional. Hal ini penting bagi penghayat
kerpercayaan karena nilai-nilai luhur yang agung
akan tercipta pengembangan sikap kritis bagi
generasi muda dalam pembangunan bangsa.
Berdasarkan database Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK) jumlah
penghayat kepercayaan di Provinsi Jawa Barat
pada tahun 2014 berjumlah 7.839 orang yang
ditandai dengan KTP (-). Provinsi Jawa Barat
tidak memiliki secara spesifik aturan, baik itu
peraturan daerah maupun surat keputusan
gubernur tentang pelaksanaan pencatatan
kependudukan dan catatan sipil mengenai

penghayat kepercayaan ini. Khusus yang
terdapat di Kota Bandung, jumlah penghayat
kepercayaan sebanyak 104 orang. Hal ini dapat
diketahui dari identitas diri (KTP) mereka yang
sudah (-) pada kolom agama. Namun jumlah
penghayat tersebut tentunya masih lebih banyak
lagi. Penghayat yang belum memiliki KTP (-)
diyakini masih banyak karena para penghayat
tersebut belum berani menyatakan dirinya
sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa.
Selama ini, di Kota Bandung baru terdapat
tiga pasangan yang telah tercatat di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Bandung, dimana pasangan tersebut berasal
dari organisasi perjalanan dan telah menikah
pada tanggal 28 Mei 2013. Organisasi Perjalanan
tersebut telah memiliki 4 orang Pemuka
Penghayat yang dapat menikahkan pasangan
penghayat sesuai dengan wilayah kerjanya.19
Di Kota Bandung, setidaknya ada 7 organisasi
penghayat kepercayaan yang terdaftar secara
resmi, hanya 2 organisasi yang aktif. Kelima
organisasi lainnya tidak aktif karena organisasi
tersebut tidak secara rutin melaporkan kegiatan
dan anggotanya. Dua organisasi yang aktif adalah
organisasi perjalanan dan budi daya. Organisasi
kebatinan “Perjalanan” berpusat di Jakarta,
namun warganya banyak tersebar di Jawa
Barat. Wangsit gaib yang diterima oleh Bapak
Mei Kartawinata pada tanggal 17 September
1927 yang diberi nama Dasa Wasita dan menjadi
pokok ajaran kebatinan “Perjalanan”.
Nama ‘Perjalanan’ yang digunakan oleh
Mei Kartawinata memang mengandung makna
filosofis. Hal ini berdasarkan pada pengamatan
beliau terhadap ‘perjalanan’ air sungai Cileuleuy
yang mengalir menuju hilir (lautan). Dalam
perjalanan tersebut, aliran air itu telah banyak
mendatangkan manfaat bagi kehidupan para
penghuni alam seperti hewan, tumbuhan dan
manusia. Esensi inilah yang ingin diadopsi
oleh Mei Kartawinata dalam mengembangkan
ajarannya, bahwa kita sebagai manusia haruslah
memberikan manfaat bagi alam sekitar kita
selama ‘perjalanan’ manusia ‘mengaliri’ dinamika
kehidupan.
19

18

Hasil Wawancara dengan Dra. Eha (Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat) pada tanggal 12
November 2015.

Hasil Wawancara dengan Sugiharto (Kepala Bidang
Pencatatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Bandung) pada tanggal 11 November
2015.
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Dalam buku Teologi Kebatinan Sunda karya
peneliti UIN Sunan Gunung Djati, Abdul Rozak,
disebutkan bahwa tokoh yang dikenal sebagai
spiritualis ini lahir di Bandung pada tanggal
1 Mei 1898. Konon beliau masih keturunan
kerabat kerajaan Majapahit (dari garis ayah)
dan keluarga Prabu Siliwangi dari Pajajaran
(garis ibu). Kondisi masyarakat Sunda dan
nusantara secara umum yang terkurung dalam
alam penjajahan Eropa ketika itu menimbulkan
keprihatinan yang mendalam dalam diri Mei
Kartawinata. Keprihatinan itulah yang memicu
keinginan beliau untuk terjun ke dunia pergerakan
nasional demi mencapai kemerdekaan.
Selain berkecimpung dalam pergerakan
politik, seperti yang telah dibahas sebelumnya,
Kartawinata juga mengembangkan konsepsi
spiritual yang berbasis ajaran Sunda Wiwitan,
yang ia namakan aliran Perjalanan. Aliran ini
berintikan pada tiga hal, yakni spiritualitas
individu berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan
berbasiskan persamaan, serta kebangsaan
berlandaskan karakter dan nation building.
Sebagai pedoman bagi para pengikutnya,
Kartawinata menulis beberapa buku yang berisi
hasil pemikirannya mengenai hakekat kehidupan
manusia di dunia. Salah satu buku yang
terpenting adalah Budi Daya. Buku ini seringkali
dianggap sebagai kitab suci bagi pengikut
aliran Perjalanan oleh banyak pihak, meskipun
para penganut ajaran Kartawinata sendiri tidak
menganggapnya demikian.
Dalam buku Budi Daya, disebutkan makna
dari masing-masing sila dalam Pancasila. Sila
KeTuhanan Yang Maha Esa diartikan sebagai
“daya kaula”, sila Kemanusiaan bermakna
“badan kaula”, sila Kebangsaan maknanya
“bakat kaula”, sila Kedaulatan Rakyat berarti
“darah kaula”, serta sila Keadilan Sosial memiliki
makna “kacukupan kaula”. Jadi dalam arti lain,
peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa
adalah sebagai pemberi kekuatan dan energi
bagi rakyat dalam mencapai kesejahteraan
bersama seluruh rakyat (kacukupan kaula).
Bila ditelaah, ajaran Kartawinata memang
sangat sosialistis. Dalam ajaran tersebut
dianjurkan agar manusia menempuh cara hidup
sosialistis yang tidak individualis. Kartawinata
juga mengintrodusir bentuk masyarakat sosialis
yang setiap anggota masyarakatnya harus
dapat menyatukan kepentingan dirinya sebagai
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individu dalam kepentingan masyarakat secara
luas. Di sisi lain, kepentingan dan potensi
individu akan dilindungi dan dikembangkan oleh
masyarakat. Inilah yang menjadi artikulasi dari
makna Pancasila dalam kehidupan berbangsa,
ketika setiap insan menjadi penggerak sistem/
bangunan kemasyarakatan secara aktif dan
kreatif bagaikan darah yang menjadi penggerak
atau pemberi daya bagi manusia secara
jasmaniah.
Karakter sosialis dalam ajaran Kartawinata
juga terlihat dalam Dasa Wasita atau sepuluh
wangsit yang menjadi sumber ajaran ini. Pada
wangsit kesepuluh ditegaskan bahwa seorang
insan harus bergerak untuk kepentingan
bersama, dengan cara membantu mereka yang
kesulitan agar berkurang penderitaannya. Hal ini
perlu dilakukan agar kelak tercapai masyarakat
humanis yang merdeka dan gandrung kebenaran.
Di masa kini, komunitas pengikut aliran Perjalanan
yang berbasis di daerah Ciparay Bandung masih
tetap teguh menganut ajaran Mei Kartawinata.20
Organisasi Budi Daya merupakan salah
satu organisasi yang aktif di Kota Bandung.
Organisasi ini sebagian besar anggotanya adalah
penghayat murni. Masih terjadi diskriminasi
yang dialami oleh para penghayat kepercayaan,
bukan dalam hal kependudukan dan catatan
sipil, melainkan pada pemakaman. Orang tua
dari bapak Engkus meninggal pada tahun 2008
dan terjadi penolakan dari warga sekitar ketika
ingin dimakamkan. Pihak keluarga sangat
menyesalkan karena tanah tersebut merupakan
tanah yang diwakafkan oleh orang tuanya untuk
keperluan pemakaman umum.21
Penolakan pemakaman tidak boleh terjadi
di bumi Indonesia, hal ini disebabkan karena ada
aturan yang mengharuskan pemerintah dalam
hal ini pemerintah daerah untuk menyediakan
lahan bagi warga negaranya yang meninggal
dunia. Jika ada pihak atau masyarakat yang
menolak maka pemerintah daerah berkewajiban
memberikan pemahaman kepada masyarakat
akan hak-hak dari penghayat kepercayaan.
Dalam pemenuhan hak-hak sipil bagi
penghayat
kepercayaan,
negara
telah
20
21

http://www.berdikarionline.com/aliran-perjalananspiritualitas-kebangsaan-dari-tatar-sunda
Hasil Wawancara dengan Engkus Ruswana (Ketua
Umum organisasi Budi Daya) pada tanggal 11
November 2015.

mempunyai Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang
dipandang sebagai langkah terobosan untuk
mengatasi masalah diskriminasi di Indonesia.
Undang-undang ini menawarkan paradigma
baru dalam sistem administrasi kependudukan
dimana sistem tersebut dimaksudkan bisa
menjamin pemenuhan hak-hak administratif,
seperti pelayanan publik serta perlindungan yang
berkenaan dengan dokumen kependudukan,
tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.
Walaupun dalam Pasal 64 ayat 2 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentangAdministrasi
Kependudukan yang kemudian diubah menjadi
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
membatasi penghayat kepercayaan tidak sama
dengan agama, namun pemenuhan hak-hak
sipil penghayat kepercayaan tetap dilayani dan
dicatat dalam data kependudukan dan catatan
sipil.
Jika dianalisis lebih lanjut terkait dengan
penolakan
pemakaman
bagi
penghayat
kepercayaan, dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011
tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman
Umum dan Pengabuan Mayat, Dan Retribusi
Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
yang menyebutkan “Dalam upaya meningkatkan
efektivitas dan efisiensi lahan TPU, maka
Pemerintah Daerah menyediakan TPU Terpadu
yang diperuntukan bagi semua pemeluk
agama sesuai peraturan perundang-undangan”.
Peraturan daerah ini tidak menyebutkan agama
dan/atau kepercayaan sebagai batasan atau
ruang lingkup dari pemeluk agama. Didalam
konsideran peraturan daerah ini juga tidak
mengingat kepada Peraturan Bersama Menteri
Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata Nomor 43 dan 41 Tahun 2009
tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat
Kepercayaan Terhadap Tuhan YME. Hal ini
sangat memungkinkan tidak terakomodirnya
hak-hak sipil dari penghayat kepercayaan dalam
hal pemakaman.

PENUTUP
Kesimpulan
Di Indonesia terdapat pemilahan antara 6
agama resmi dengan kepercayaan, namun dalam
hal pemenuhan hak-hak sipil bagi penghayat
kepercayaan tetap dilayani dan dicatat dalam data
kependudukan dan catatan sipil dengan diatur
oleh berbagai peraturan perundang-undangan.
Pada tataran implementasi (khususnya Kota
Bandung), para penghayat kepercayaan tidak
mengalami kendala dalam memperoleh layanan
kependudukan dan catatan sipil, namun masih
terdapat penolakan masyarakat umum terhadap
pemakaman bagi para penghayat kepercayaan
di tempat pemakaman umum.
Penolakan pemakaman bagi penghayat
kepercayaan dari masyarakat umum diakibatkan
oleh kurangnya pemahaman masyarakat
terhadap keberadaan penghayat kepercayaan.
Di sisi lain penolakan tersebut dimungkinkan oleh
peraturan daerah yang belum mengakomodir
nilai-nilai hak asasi manusia, hal ini dapat
dilihat pada isi konsideran Peraturan Daerah
Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan
Pengabuan Mayat, Dan Retribusi Pelayanan
Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
Saran
Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang
dapat disampaikan adalah Pemerintah Daerah
Kota Bandung diharapkan dapat merevisi
peraturan daerah yang belum mengakomodasi
nilai-nilai
HAM/kepentingan
penghayat
kepercayaan. Pemerintah Daerah Kota Bandung,
diharapkan dapat memberikan pemahaman
melalui diseminasi kepada masyarakat tentang
keberadaan penghayat kepercayaan yang
dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Daerah Kota Bandung perlu
mengembangkan program dan kegiatan tentang
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
melalui media cetak dan media elektronik.
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Penodaan Agama.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan.
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Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
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Kependudukan.
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Abstrak
Proses demokratisasi di Indonesia saat ini menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali
utama ranah penyiaran. Namun permasalahan utama dalam penyiaran di negeri ini adalah tidak
konsistennya kebijakan pemerintah sebagai salah satu regulator penyiaran, lemahnya lembaga
regulator pengawas penyiaran dan ketidaktaatan penyelenggara penyiaran. Jawa Barat dengan
budaya yang beragam telah memiliki lembaga penyiaran, namun pada praktiknya di lapangan belum
menampilkan keberagaman isi siaran dan keberagaman kepemilikan. Oleh karena itu persoalannya
adalah bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
memberikan perlindungan hak kebebasan berekspresi masyarakat khususnya di Jawa Barat.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta menganalisa substansi, konteks, dan
relasi antara lembaga penyiaran, pemerintah daerah serta masyarakat dilihat dari aspek Hak Asasi
Manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan terhadap hak kebebasan
berekespresi yang dimiliki pemerintah, lembaga penyiaran serta masyarakat di Provinsi Jawa Barat,
masih ditemukan permasalahan terkait keberagaman isi siaran, sentralisasi kepemilikan lembaga
penyiaran, kurangnya pemanfaatan lembaga penyiaran publik dan teguran serta sanksi yang
diberikan seringkali diabaikan oleh para pelaku penyiaran.
Kata Kunci: Kebebasan Berekspresi, Regulasi, Hak Asasi Manusia.

Abstract
Democratization process in Indonesia is currently putting the public as the owner and the ultimate
controller in broadcasting sphere. The main problem in Indonesia is the inconsistent governments
policy as one of broadcasting regulators, the weak regulatory of monitoring agencies and the
disobedient broadcasting operators. West Java as one of the provinces that has cultural diversity
have a brodcasting operator, in practice, they do not present the diversity of broadcast content and
diversity of ownership. The question is how the implementation of Law No. 32 of 2002 on Broadcasting
in terms of protecting the freedom of expression, especially in West Java. This research applies
qualitative approach, conducted analysis of the substance, context and relationships between
broadcasters,local governments and community from a human rights perspective. The result shows
that the enactment of Law No. 32 of 2002 on Broadcasting has not fully guarantee the protection
of the right to freedom of expression owned by the government, broadcasters and communities in
West Java province, other problems are related to: the diversity of broadcast content, centralization
of ownership of broadcaster, the lack of utilization of public broadcasters, and the reprimands and
sanctions are often overlooked by the broadcasters.
Keywords: Freedom of Expression, Regulation, Human Rights.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar
yang secara kodrati melekat pada diri manusia,
Hak Asasi Manusia bersifat universal dan
langgeng, sehingga harus dihormati, dilindungi
dan dipenuhi serta tidak boleh diabaikan,
dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Tugas
penghormatan, perlindungan dan pemenuhan
HAM selain kewajiban dan tanggung jawab
pemerintah, dibutuhkan juga peran dan partisipasi
dari masyarakat.
Jika berbicara mengenai kebebasan
berekspresi yang merupakan hak dari setiap
manusia,
amanat
dari
Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, khususnya pasal 28F (amandemen
ke-2, yang ditetapkan pada Agustus 2000)
menyatakan bahwa “Setiap orang berhak
untuk
berkomunikasi
dan
memperoleh
informasi untuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya, serta berhak untuk
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia”.1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal
14 ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap orang
berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis
sarana yang tersedia”.2 Selain itu Kovenan
Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
yang terdapat pada pasal 19 ayat (2) juga
mengatakan bahwa “Setiap orang berhak
atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk
kebebasan untuk mencari, menerima dan
memberikan informasi dan ide/gagasan apapun,
terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik
secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk
karya seni atau melalui media lain sesuai dengan
pilihannya”.3
Kemudian pada tataran implementasi di
lapangan, hak kebebasan berekspresi bagi
1
2
3
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masyarakat salah satunya diatur melalui
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran, namun hampir enam tahun sejak
digulirkan pada 2010, pembahasan revisi
Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun
2002 hingga sekarang masih dalam pembahasan
di DPR. Di tahun 2016 ini, Komisi I DPR RI
menyatakan akan menuntaskan pembahasan
revisi undang-undang tersebut menjadi UndangUndang Penyiaran baru.4 Terasa segar dalam
ingatan kita pada lima belas tahun yang lalu,
ketika pro dan kontra mewarnai pengesahan
Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran
menjadi Undang-Undang Penyiaran. Pihak
yang kontra meyakini bahwa RUU Penyiaran
merupakan bentuk baru dominasi pemerintah
terhadap lembaga-lembaga penyiaran di
Indonesia. Pendapat sebaliknya berkeyakinan
bahwa hadirnya Undang-Undang Penyiaran
justru mampu menjamin demokratisasi penyiaran
berlangsung baik di tanah air Indonesia. Bukan
tidak mungkin, realitas yang sama akan terjadi
ketika DPR RI merencanakan revisi undangundang tersebut pada saat ini.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2002 tentang Penyiaran, terdapat beberapa
prinsip dasar pengelolaan media penyiaran
yang mencakup keterbukaan akses, partisipasi,
serta perlindungan dan kontrol publik, diversity
of ownership (keberagaman kepemilikan), dan
diversity of content (keberagaman isi).5 Fakta
yang terjadi, masyarakat pada saat ini dapat
mengakses dan menerima informasi melalui
berbagai macam media penyiaran setiap hari
selama 24 jam. Namun, pada hakikatnya
kemudahan terhadap akses informasi yang
diperoleh masyarakat adalah semu serta
informasi yang diperoleh belum tentu bernilai
positif.
Provinsi Jawa Barat memiliki cakupan wila
yah yang luas dan merupakan salah satu provinsi
di Indonesia yang memiliki keanekaragaman
kesenian dan kebudayaan. Namun fakta di
4

5

Diskusi
revisi
Undang-Undang
Penyiaran:
Penguatan KPI dalam UU Penyiaran Baru, http://
w w w. k p i . g o . i d / i n d e x . p h p / c o m p o n e n t / b l o g _
calendar/2016/02?Itemid= (diakses 11 Maret 2016)
UU No. 32 Tahun 2002: Produk Hukum yang
Inkonsistensi terhadap Demokrsi, http://mountainpirates.blogspot.com/2014/12/uu-penyiaran-no322002-produk-hukum.html (diakses 3 November
2015)

lapangan
menunjukkan
keanekaragaman
kesenian dan kebudayaan yang dimiliki provinsi
tersebut belum banyak dikenal masyarakat
Indonesia ataupun masyarakat internasional.
Oleh karenanya media penyiaran dapat berperan
penting untuk menanggapi hal tersebut dimana
tidak hanya menampilkan hiburan semata tetapi
dapat menampilkan seluruh kearifan lokal yang
dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan spirit
otonomi daerah, dampak kehadiran televisi lokal
merupakan warna baru dunia penyiaran tanah air
karena selama ini kearifan lokal kurang optimal
diangkat dalam wujud audio visual.6Publik
menaruh harapan sangat tinggi terhadap
televisi lokal. Kehadirannya di dunia penyiaran
diharapkan dapat memberi alternatif tontonan
dan dapat mengakomodasi khazanah lokalitas
yang saat ini kurang tertampung dalam tayangan
televisi.7 Paket tayangan yang bermaterikan
sosial, budaya, pariwisata, ekonomi, dan
unsur kedaerahan menjadi suatu kebutuhan
bagi seluruh lapisan masyarakat dalam upaya
optimalisasi pembangunan daerah. Sehingga
kehadiran televisi lokal, menjadi solusi penting
untuk hal tersebut.8
Berdasarkan hal tersebut, ada dua isu
strategis yang harusnya menjadi perhatian.
Pertama, masalah lembaga regulator pengatur
lembaga penyiaran, dan kedua adalah masalah
kewenangan dalam mengatur kepemilikan media.
Masyarakat sebagai publik diharapkan dapat
mengawal semua perkembangan ini sehingga
pada saat proses revisi yang dilakukan oleh
pemerintah tetap memperhatikan kepentingan
publik yang luas. Masyarakat tidak perlu terkagetkaget bila nantinya Undang-Undang Penyiaran
versi revisi ini akhirnya disahkan karena luput
dari pencermatan jika kita sebagai publik tidak
saling mengawasi dan mengingatkan.
6

7
8

Dedeh
Fardiah,
“Peluang
dan
Tantangan
Membangun Media Penyiaran Berbasis Kearifan
Lokal di Jawa Barat”. Makalah dipublikasikan dan
diunduh melalui http://www.google.co.id/url?sa=t&
rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ua
ct=
8&ved=0ahUKEwjmsfGVt9vJAhXOkI4KHYZrA
HcQFgg0MAM&url=http%3A%2F%2Fkomunikasi.
unsoed.ac.id% 2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F15.
DEDEHFARDIAH_unisba.pdf&usg=AFQjCNFpG_w
vOk68kMx4Me5nfumCHwAHOA&bvm=bv.109910
813,d.c2E (diakses 7 November 2015) (diakses 7
November 2015) hlm. 217.
Ibid. hlm. 215.
Ibid.hlm. 217.

Rumusan Masalah
Untuk menindaklanjuti permasalahan tentang
penyiaran yang dimaksud maka permasalahan
yang diangkat yaitu bagaimanakah implementasi
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran memberikan perlindungan hak
kebebasan berekspresi masyarakat khususnya
di Provinsi Jawa Barat.
Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mendapatkan gambaran tentang implementasi
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran dalam memberikan perlindungan hak
kebebasan berekspresi masyarakat Provinsi
Jawa Barat. Sementara manfaat yang diharapkan
dari penelitian ini adalah dapat digunakan
sebagai bahan rekomendasi dalam membuat
rumusan kebijakan yang berkaitan dengan
implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2002 tentang Penyiaran terhadap perlindungan
hak kebebasan berekspresi bagi masyarakat.
Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum normatif empiris, sifat
penelitian bersifat deskriptif analisis dengan
pendekatan kualitatif. Pengumpulan data primer
dilakukan dengan wawancara, sedangkan
data sekunder diperoleh dari bahan-bahan
kepustakaan berupa bahan hukum primer
yaitu norma dasar, bahan hukum terkodifikasi
serta peraturan perundang-undangan yang
kemudian dianalisis secara kualitatif dengan
mendiskripsikan data lapangan yang diperoleh
kemudian mereduksi segala informasi yang
diperoleh untuk memfokuskan pada masalah
utama. Lokasi penelitian dilaksanakan di Provinsi
Jawa Barat dengan justifikasi pertama, bahwa
belum semua lembaga penyiaran menampilkan
keragaman isi siaran (kurangnya siaran kearifan
dan khasanah lokalitas); kedua, masih adanya
dualisme pemberian ijin/rekomendasi alokasi
frekuensi (Postel dan Dishub); dan ketiga, masih
dominannya kepemilikan frekuensi oleh lembaga
penyiaran nasional sehingga kecil peluang bagi
muncul dan berkembangnya lembaga penyiaran
lokal.9
9

Laporan Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI pada
reses masa persidangan III Tahun sidang 2005-2006
ke Provinsi Jawa Barat tanggal 27-30 Maret 2006
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PEMBAHASAN
Konspetualisasi Kebebasan Berekspresi
Everett M. Rogers (1986) sebagaimana
dikutip Nasrullah, mencatat tentang empat fase
perkembangan komunikasi manusia, yaitu:
fase the writing era, fase the printing era, fase
the telecommunication era, dan interactive
communication era.10 Dari keempat fase
tersebut penulis menduga bahwa telah terlahir
yang namanya kebebasan berpendapat dan
kebebasan berekspresi.
Kebebasan berekspresi merupakan salah
satu elemen penting dalam demokrasi. Bahkan,
dalam sidang pertama PBB pada tahun 1946,
sebelum disahkannya Universal Declaration
on Human Rights atau traktat-traktat diadopsi,
Majelis Umum PBB melalui Resolusi Nomor 59
(I) terlebih dahulu telah menyatakan bahwa “hak
atas informasi merupakan hak asasi manusia
fundamental dan ...standar dari semua kebebasan
yang dinyatakan ‘suci’ oleh PBB”. Kebebasan
berekspresi merupakan salah satu syarat
penting yang memungkinkan berlangsungnya
demokrasi dan partisipasi publik dalam setiap
pembuatan kebijakan. Warga negara tidak dapat
melaksanakan haknya secara efektif dalam
pemungutan suara atau berpartisipasi dalam
pembuatan kebijakan publik apabila mereka
tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan
informasi dan mengeluarkan pendapatnya serta
tidak mampu untuk menyatakan pandangannya
secara bebas.
Pertanyaan mendasar terkait hal tersebut
adalah apa sebenarnya kebebasan berekspresi
itu. Para sarjana berpendapat, salah satunya
seperti dikemukakan oleh John Locke, bahwa
kebebasan bereskpresi adalah cara untuk
pencarian kebenaran. Kebebasan berekspresi
ditempatkan sebagai kebebasan untuk mencari,
menyebarluaskan dan menerima informasi
serta kemudian memperbincangkannya apakah
mendukung atau mengkritiknya sebagai sebuah
proses untuk menghapus miskonsepsi kita atas
fakta dan nilai. 11 John Stuart Mill mengatakan,
10

11
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Rusli Nasrullah, Komunikasi Antar-Budaya di Era
Budaya Siber, (Jakarta: Kencana Perdana Media
Group, 2012), hlm. 4.
Larry Alexander, Is There A Right to Freedom of
Expression, (New York: Cambridge University Press,
2005), hlm. 128.

Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 7 No. 1, Juli 2016

kebebasan berekspresi dibutuhkan untuk
melindungi warga dari penguasa yang korup dan
tiran.12 Suatu pemerintahan yang demokratis
mensyaratkan
warganya
dapat
menilai
kinerja pemerintahannya. Dalam memenuhi
kebutuhan kontrol dan penilaian itulah warga
semestinya memiliki semua informasi yang
diperlukan tentang pemerintahnya. Tidak
sebatas itu, syarat berikutnya warga dapat
menyebarluaskan informasi tersebut, dan
kemudian mendiskusikannya antara satu dengan
yang lainnya.13
Berangkat dari sandaran teori tersebut,
kebebasan bereskpresi kemudian menjadi
sebuah klaim untuk melawan penguasa
yang melarangnya atau pun menghambat
pelaksanaanya untuk mendapatkan kebebasan
berekspresi.14 Seperti dikemukakan di awal,
kebebasan bereskpresi memiliki dimensi politik,
bahwa kebebasan ini dianggap sebagai elemen
esensial bagi keikutsertaan warga dalam
kehidupan politik dan juga mendorong gagasan
kritis dan perdebatan tentang kehidupan politik
bahkan sampai soal kewenangan militer.
Kaitan kebebasan bereskpresi dengan
demokrasi kemudian diakui dalam hukum
internasional hak asasi manusia yang menyatakan
bahwa kebebasan berekspresi merupakan
pra-syarat terwujudnya prinsip transparansi
dan akuntabilitas yang pada akhirnya sangat
esensial bagi pemajuan dan perlindungan hak
asasi manusia. Kebebasan bereskpresi juga
menjadi pintu bagi dinikmatinya kebebasan
berkumpul, berserikat dan pelaksanaan hak
untuk memilih.15.
Beberapa titik penting muncul, di mana
batas itu, siapa yang menetapkan dan apa
konsekuensi yang harus ditanggung bila

12

13
14

15

John Stuart Mill, On Liberty, Chapter II, Of The
Liberty on Thought and Discussion, 1859, http://www.
utilitarianism.com/ol/two.html, lihat juga Chin Liew
Ten, dalam Mill on Liberty, Chapter Eight: Freedom
of Expression, dalam http://www.victorianweb.org/
philosophy/mill/ten/ch8.html. (diakses 8 November
2015)
Lihat Larry Alexander, dalam Op. Cit., hal. 136.
Vincenzo Zeno-Zencovich, Freedom of Expression:
A Critical and Comparative Analysis, (New York:
Routledge-Cavendish, 2008), hal. 1.
ICCPR/C/GC/34, Article 19: Freedoms of Opinion
and Expression, Human Rights Committee, 102nd
session, Geneva, 11-29 July 2011, paragraf 3-4.

pembatasan itu tidak dilaksanakan, juga tentunya
landasan apa yang paling sah untuk menetapkan
pembatasan.16 Kovenan sendiri mengakui bahwa
kebebasan bereskpresi menerbitkan “kewajiban
dan tanggung jawab khusus”. Oleh karena itu
kebebasan berekspresi dikenai pembatasan
yang diberi syarat harus ditetapkan berdasar
hukum dan sesuai dengan kebutuhan dengan
alasan “menghormati hak atau nama baik orang
lain” dan “melindungi keamanan nasional atau
ketertiban umum atau kesehatan atau moral
masyarakat”.17
Pembatasan ini muncul dari tugas dan
tanggung jawab khusus yang melekat pada
pelaksanaan kebebasan tersebut. Dari pelbagai
instrumen HAM internasional hanya ICCPR
(International Covenant on Civil and Political
Right) yang berbicara tentang pembatasan ini.
Terdapat tiga syarat yang ditetapkan dalam Pasal
18 dan 19 ICCPR yang harus terpenuhi sebelum
pembatasan terhadap hak atas kebebasan
berekspresi dilakukan, yakni: (1) harus diatur
menurut hukum; (2) harus untuk suatu tujuan yang
sah/memiliki legitimasi; (3) harus dianggap perlu
untuk dilakukan (proporsional). Terkait dengan
syarat yang ke-2, pembatasan hanya dapat
dilakukan untuk tujuan “melindungi keamanan,
ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat
atau hak dan kebebasan dasar orang lain” (Pasal
18) atau untuk “menghormati hak dan reputasi
orang lain atau untuk melindungi keamanan
nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan
atau moral masyarakat” (Pasal 19).
Keragaman Media Melalui Undang-Undang
Penyiaran
Berkenaan dengan judul penelitian, isu
yang menarik terkait dengan Undang-Undang
Penyiaran saat ini dan belum mendapatkan
penyelesaiannya
ialah
mengenai
topik
keberagaman media baik itu kepemilikan
ataupun keberagaman dari isi siaran, di mana hal
tersebut merupakan isu penting bagi kebebasan
berekspresi dalam hukum internasional. Isu ini
mengemuka dan menjadi relevan, oleh karenanya
negara harus membuat suatu cara untuk
melindungi pengguna media termasuk kelompok

minoritas agar dapat menerima gagasan dan
informasi yang ada. Selain itu perkembangan
media massa modern juga meminta negara
agar mencegah adanya monopoli dan menjamin
adanya keberagaman media sehingga tercipta
demokratisasi di bidang penyiaran.
Dalam sepuluh tahun terakhir, globalisasi
sudah terjadi bahkan sampai ke Indonesia.
Dalam proses tersebut, banyak sekali budayabudaya luar yang masuk ke Indonesia, yang
mana sebagian besar dipengaruhi oleh budaya
barat. Hingga saat ini, terjadi pergeseran budaya
yang mengakibatkan terkikisnya budaya asli
Indonesia oleh budaya-budaya asing. Inilah yang
merupakan titik awal dari banyaknya siaran-siaran
yang lebih mementingkan keuntungan dari suatu
program siaran, bukan kualitas program siaran
tersebut.18 Teknologi komunikasi modern pada
prinsipnya ingin menyampaikan nilai, perspektif
dan ide kepada orang dari berbagai budaya,
kelas sosial dan usia di seluruh dunia. Namun
yang menjadi kekhawatiran adalah anak-anak
kecil yang merupakan pengguna media yang
paling antusias.19
Pada dasarnya kebijakan penyiaran
merupakan hasil interaksi antara kepentingan
industri, negara dan masyarakat yang terus
menerus mengalami perubahan sesuai dengan
kekuatan (power) yang berkembang.20 Namun
hal yang demikian perlu adanya suatu kontrol
dan pengawasan oleh negara agar tidak terjadi
penyimpangan dalam pelaksanaannya. Oleh
karenanya, lembaga yang berwenang dalam
pengawasan di bidang penyiaran yang telah
ditetapkan oleh Undang-Undang adalah Komisi
Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah (KPID) di tingkat Provinsi.
Walaupun telah ada lembaga yang
berwenang untuk mengawasi kegiatan penyiaran,
pada implementasinya masih sering ditemukan isi
18

19
16
17

Vincenzo Zeno-Zencovich, Freedom ... Loc. Cit.,
hal.2.
Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan
Politik.

20

Biro Kajian dan AdvokasiMahasiswa BEM FH
Unpad Kabinet Harmoni, “Mempertanyakan sikap
KPI Terhadap Tayangan-Tayangan di Televisi Masa
Kini”
http://www.hukumpedia.com/bemfhunpad/
mempertanyakan-sikap-kpi-terhadap-tayangantayangan-di-televisi-masa-kini (diakses 12 November
2015)
James Lull, Media Komunikasi Budaya Suatu
Pendekatan Global, (Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 1998), hlm. 15.
Redi Panuju, Sistem Komunikasi Indonesia,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 4.
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siaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral
masyarakat Indonesia, sehingga yang menjadi
masalah adalah sampai dimana KPI dan KPID
memiliki kewenangan atas hal tersebut, karena
pada kenyataannya saat ini masih banyak pihak
khusunya lembaga penyiaran swasta yang tetap
melanggar teguran dan sanksi yang diberikan
KPI dan KPID dalam menyiarkan suatu tayangan.
Oleh karenanya kewenangan KPI dan KPID
harus diperjelas dan diperkuat sehingga tidak
ada lagi pihak-pihak penyiaran yang melakukan
pelanggaran. Dengan diperjelas artinya tidak
hanya memberikan teguran dalam bentuk tertulis
saja tetapi dalam bentuk penghentian isi siaran
hingga pencabutan ijin siaran.
KPI dan KPID harus dapat membuat jera
pelanggar yang menyalahi aturan, dengan lebih
berani untuk memberikan sanksi selain hanya
teguran. Hal tersebut diatur dalam Pasal 74
Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor
3 tahun 2007 tentang Standar Program Siaran,
yang merupakan peraturan pelaksana dari dari
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang
Penyiaran.
Implementasi
Undang-Undang
tentang
Penyiaran di Provinsi Jawa Barat
Kenyataan di lapangan khususnya di Jawa
Barat, menunjukkan bahwa Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
belum sepenuhnya memberikan jaminan
kepastian dalam perlindungan hak kebebasan
berekspresi bagi masyarakat di Provinsi Jawa
Barat. Berdasarkan hasil wawancara dengan
narasumber dapat dijelaskan bahwa implementasi
tersebut hanya sebatas pada pemberian ruang
atau tempat kepada masyarakat untuk bebas
dalam berpendapat dan berekspresi namun
bagi para pelaku penyiaran, hak kebebasan
berekspresi belum sepenuhnya didapatkan.
Selain itu dari keberagaman isi siaran, hal
tersebut masih belum tercapai di Provinsi Jawa
Barat.
Menurut informasi dari KPID Provinsi Jawa
Barat terkait keberagaman isi siaran juga belum
sepenuhnya tercapai, implementasi di lapangan
menunjukkan bahwa isi siaran masih dilakukan
oleh lembaga penyiaran swasta nasional yang
berkedudukan di pusat, sehingga apabila ada
permasalahan yang berkaitan dengan isi siaran
penanganannya langsung oleh KPI Pusat
sementara KPID Provinsi Jawa Barat hanya dapat
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memberikan rekomendasi untuk menindaklanjuti
temuan. Tetapi apabila pelanggaran di lakukan
di Provinsi Jawa Barat, maka KPID langsung
menindak lanjuti berdasarkan laporan dari
masyarakat. Proses tindak lanjut dilakukan
dengan cara pertama, KPID bersama-sama
masyarakat pelapor mengadakan suatu diskusi
terarah untuk membahas terkait indikasi
temuan yang ada di lapangan. Kedua, KPID
mendengar masukan ataupun aduan dari
masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan
oleh lembaga penyiaran. Ketiga, KPID Provinsi
memberikan teguran kepada lembaga penyiaran
yang melanggar aturan yang sudah dibuat
berdasarkan
Undang-Undang
Penyiaran.
Apabila teguran tersebut tidak ditanggapi maka
KPID melanjutkannya kepada imbauan, jika
belum mendapat respon maka KPID melakukan
klarifikasi,. dan apabila tidak ditanggapi juga
maka KPID membuat suatu rekomendasi untuk
melakukan penghentian isi siaran.
Permasalahan lain dalam penyiaran di
Indonesia khususnya di Jawa Barat yaitu
ketidaktaatan penyelenggara penyiaran yang
dilakukan oleh lembaga penyiaran yang
disebabkan ketidaktaatan pada regulasi utama
media penyiaran, yaitu pengabaian terhadap
Undang Undang nomor 32 tahun 2002 tentang
Penyiaran yang sudah berlangsung selama satu
dekade.
Peluang dan Tantangan
Kebebasan bisnis media yang berkembang
tanpa kendali membuat ranah penyiaran kita
kehilangan asas keadilan, pemerataan, etika,
sekaligus keberagaman. Hal yang demikian
sebenarnya sudah dijelaskan dalam pasal 18,
pasal 20, dan pasal 34 ayat (4) Undang Undang
Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran serta
Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2005 pasal
34 ayat (1) huruf (a) tentang Lembaga Penyiaran
Swasta. Selain itu Undang-Undang Penyiaran
juga mengatur penyertaan modal asing dalam
usaha penyiaran dibatasi maksimum 20%,
kendati kenyataannya sudah seringkali dilanggar.
Pasal-pasal tersebut pada intinya melarang
seseorang atau badan hukum memiliki dan atau
menguasai lebih dari satu lembaga penyiaran
swasta di satu daerah. Selain melarang
konsentrasi
kepemilikan,
Undang-Undang
Penyiaran juga melarang pemindahtanganan
izin penyelenggaraan siaran–dalam arti dijual

atau dialihkan kepada badan hukum lain. Sanksi
terhadap pelanggaran itu ialah pidana penjara
(2-5 tahun), denda 500 juta sampai 10 milyar,
serta pencabutan izin penyiaran.
Penulis menganalisa bahwa perlunya
penguatan pada regulasi media. Regulasi media
memiliki pengertian yaitu aturan-aturan dan
kebijakan yang berkaitan dengan yang mengatur
hubungan dan operasional media massa.
Regulasi sangat penting bagi keteraturan dan
keseimbangan hubungan media baik dengan
pemerintah, masyarakat, sesama industri media
dan global media. Akan tetapi hal tersebut tidak
jarang dianggap sebagai suatu aturan yang
bersifat membatasi, adanya kontrol penuh
oleh negara, dan bahkan dianggap sebagai
penghalang atas kebebasan berekspresi.
Namun, harus diakui bahwa regulasi media
sangat diperlukan dalam situasi tertentu. Berikut
tiga alasan pentingnya penguatan pada regulasi
media. Pertama, regulasi media membantu
audience (masyarakat) untuk mendapatkan
informasi sesuai dengan tuntutan dan kualitas
tertentu. Kedua, regulasi mempunyai sisi
di mana menjaga aturan pasar agar tidak
terciptanya monopoli atau bahkan komersialisasi
dari media. Ketiga, regulasi bukanlah sebagai
sarana dari kaum mayoritas untuk mendominasi
kaum minoritas. Berdasarkan 3 alasan tersebut,
regulasi justru tetap dapat menjunjung tinggi
nilai kebebasan berekspresi setiap individu serta
penghormatan hak asasi manusia dan bahkan
dapat memaksa mayoritas untuk tetap mau
membuka diri terhadap kritik atas penyimpangan
yang telah dilakukan. Hal tersebut dilakukan demi
mewujudkan prinsip pluralitas di Indonesia.
Regulasi yang dimaksud dalam hal ini
pada dasarnya sudah dimiliki oleh Indonesia
melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran, hanya saja pada praktiknya
di lapangan masih terdapat penyimpangan
yang dilakukan oleh segelintir kelompok.
Provinsi Jawa Barat pada umumnya tidak
terlalu mempermasalahkan hal tersebut karena
menurut data dari KPID Provinsi Jawa Barat
dapat diketahui bahwa terdapat 515 lembaga
penyiaran yang beroperasi di Provinsi Jawa
Barat yang terdiri dari lembaga penyiaran publik
(televisi dan radio), lembaga penyiaran swasta
(televisi, televisi digital dan radio), lembaga

penyiaran komunitas (televisi dan radio), dan
lembaga penyiaran berlangganan (televisi).21
Kendala lain terkait lembaga penyiaran di
Provinsi Jawa Barat adalah keberadaan lembaga
penyiaran publik yang diwakili oleh TVRI dan RRI
yang tidak diperhatikan. Kurangnya pemanfaatan
lembaga penyiaran publik yang dilakukan oleh
pemerintah daerah dalam mensosialisasikan
program kerja dan kebijakannya Pada dasarnya
fungsi dari lembaga penyiaran publik adalah
untuk memberikan informasi yang bersifat netral
dan tidak memihak serta filter dari setiap lembaga
penyiaran yang ada di Indonesia dan diharapkan
penyampaiannya kepada masyarakat juga
bersifat netral. Oleh karena itu perlunya dibentuk
suatu aturan lain untuk memperkuat posisi dari
lembaga penyiaran publik tersebut.
Permasalahan lain yang tidak kalah penting
yaitu terdapat beberapa kerancuan pasal dalam
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002. Pasal
yang menyinggung mengenai kepemilikian
televisi sebagai lembaga penyiaran, yaitu pasal
5 ayat (7) yang menyatakan mencegah monopoli
kepemilikan dan mendukung persaingan yang
sehat di bidang penyiaran” dan pasal 18 ayat
1 “Pemusatan kepemilikan dan penguasaan
Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau
satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran
maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi”.
Kedua pasal ini saling bertentangan dan ambigu
satu sama lain, dalam pasal 5 tertulis “mencegah
monopoli” tetapi yang tertulis dalam pasal 18
terkesan membiarkan adanya kepemilikan
lembaga penyiaran swasta oleh satu orang saja
(monopoli), terbukti dalam pasal tersebut hanya
tercantum kata “dibatasi”, bukan “dilarang”.
Terlepas dari semua itu, pemerintah pada
dasarnya telah beritikad baik untuk mengontrol
kebebasan media massa di Indonesia tanpa
mengurangi kebebasan media massa itu sendiri.
Walau bagaimanapun, kebebasan media massa
harus menjadi kebebasan yang bertanggung
jawab. Namun adanya pemanfaatan celah yang
belum diatur dan belum tercantum/dibahas
dalam undang-undang juga perlu dicermati
dengan seksama karena membuat para pihak
yang memahami hal tersebut dapat melakukan
banyak hal sekehendak hati.
21

Data dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
Provinsi Jawa Barat
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PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data penelitian,
kesimpulan yang menjadi prioritas, yaitu: Pertama,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran belum sepenuhnya memberikan
jaminan perlindungan terhadap hak kebebasan
berekespresi masyarakat di Provinsi Jawa Barat
karena masih belum adanya keberagaman isi
siaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran,
sentralisasi kepemilikan lembaga penyiaran
yang mengakibatkan adanya monopoli dalam
dunia penyiaran, serta kurangnya pemanfaatan
lembaga penyiaran publik yang sudah tersedia
untuk dimanfaatkan oleh pemerintah daerah
serta masyarakat Provinsi Jawa Barat. Kedua,
sanksi dan teguran dari Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat
sebagai lembaga regulator penyiaran di daerah
seyogyanya harus diikuti dengan kepastian
bahwa pelanggaran yang terjadi tidak akan
terulang kembali oleh lembaga penyiaran. Hal
ini harus sangat diperhatikan dengan terang
dan jelas demi kebaikan masyarakat terkait isi
siaran. Ketiga, keberagaman kepemilikan media
yang terjadi di Provinsi Jawa Barat masih belum
sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran. Fakta di lapangan menemukan
bahwa masih adanya kepemilikan lembaga
penyiaran yang ada di Provinsi Jawa Barat
yang tetap dimiliki oleh lembaga penyiaran yang
berkedudukan di Jakarta atau dengan kata lain
merupakan cabang dari lembaga penyiaran yang
berkedudukan di pusat. Sehingga isi dari siaran
tetap berasal dari pusat.
Saran
Berdasarkan
kesimpulan
dari
hasil
analisis data penelitian, maka sejumlah opsi
kebijakan yang dapat penulis sampaikan dalam
konteks perbaikan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dapat
meningkatkan peran dalam perlindungan
hak kebebasan berekspresi bagi masyarakat
Jawa Barat, peran ini dapat dilakukan antara
lain: Pertama, dari jalur regulasi, pemerintah
daerah dapat memberikan rekomendasi terkait
revisi undang-undang tentang Penyiaran
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dalam hal peningkatan peran dari lembaga
regulator lembaga penyiaran, penegasan sanksi
serta penegasan pasal terkait keberagaman
kepemilikan lembaga penyiaran sehingga tidak
terjadi sentralisasi kepemilikan. Kedua, perlunya
pemberdayaan lembaga penyiaran publik
sebagai institusi penguat kebangsaan, sebagai
contoh yaitu mendiseminasikan hasil-hasil
kebijakan Gubernur ataupun Walikota dengan
memanfaatkan lembaga penyiaran publik
karena cakupan wilayah dari lembaga tersebut
sangat luas dan segala lapisan masyarakat
dapat menerima hal tersebut dengan baik
karena lembaga penyiaran publik dianggap
sebagai lembaga yang merepresentasikan
masyarakat. Ketiga, Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat perlu melakukan sinergitas
kepada pelaku (lembaga penyiaran, owner, dan
pekerja di bidang penyiaran) serta masyarakat
melalui
keterbukaan
akses,
partisipasi,
perlindungan dan kontrol publik, diversity of
ownership (keberagaman kepemilikan), dan
diversity of content (keberagaman isi) menurut
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran. Hal tersebut dapat dilakukan melalui
Focus Group Discussion (FGD), seminar, atau
dapat berupa pelatihan-pelatihan yang bertahap
hingga membagikan soft file dalam bentuk file
maupun audio visual.
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Abstrak
Pemerintah Indonesia telah mengajukan kebijakan peraturan perlindungan perempuan dan anak
sebagai prioritas nasional. Peraturan dimaksud untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan
(KtP) di Indonesia. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak RI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. SPM merupakan instrumen penting
untuk memastikan penghormatan dan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan. Standar
tersebut adalah ukuran standar pelayanan minimum kepada perempuan korban kekerasan, terutama
di bidang pengaduan dan laporan, kesehatan, bantuan dan penegakan hukum, rehabilitasi sosial,
pemulangan dan reintegrasi sosial. Keputusan Menteri tersebut mengamanatkan pembentukkan
Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di tingkat provinsi dan kabupaten serta unit ini terdiri dari pemerintah
dan masyarakat sipil. Namun implementasi dari standar tersebut yang nampak dalam kinerja
Pusat Pelayanan Terpadu belum optimal dan masih menemukan beberapa kesenjangan, antara
lain: adanya variasi aturan daerah, pendanaan, koordinasi antar stakeholder yang terlibat, sarana
prasarana, dan sumber daya manusia yang terlibat, sehingga terlihat bahwa pengejewantahan isi
SPM masih menghadapi tantangan untuk perbaikan kedepannya.
Kata kunci: KtP, SPM dan PPT

Abstract
The Indonesian government has held regulatory policies protect women and children as a national
priority. Regulations intended to address violence against women (VAW) in Indonesia. The enactment
of Law No. 23 Year 2004 on Eradication of Domestic Violence, Law No. 21 of 2007 on the Eradication
of Trafficking in Persons and Minister of State for women’s Empowerment and Child Protection of
Indonesia Number 01 Year 2010 on Minimum Service Standards (SPM) field of Integrated Services
for women and children victims of violence. SPM is an important instrument to ensure respect for
and fulfillment of the rights of women victims of violence. The standard is the standard size minimum
services to women victims of violence, especially in the field of complaints and reports, health,
relief and law enforcement, social rehabilitation, repatriation and social reintegration. The Ministerial
Decree mandates the establishment of the Integrated Service Center at provincial and district levels,
this unit consists of government and civil society. However implementation of these standards is
apparent in the performance of the Integrated Service Center is not ideal and still find some gaps,
among others: the variation of regional rules, funding, coordination among stakeholders involved,
infrastructure, and human resources involved, so it looks that the manifestation SPM contents is still
facing challenges for future improvements.
Keywords: violence against women (KtP), minimum service standards (SPM) and integrated service
center (PPT).
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Latar Belakang
Kekerasan terhadap perempuan merupakan
bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang
dapat terjadi pada siapa saja, lintas status sosial,
ekonomi dan pendidikan. Karena berawal dari
ketidaksetaraan gender yang dialami, seringkali
kekerasan terhadap perempuan dikenal sebagai
kekerasan berbasis gender. Bukti empiris
telah menunjukkan bahwa perempuan adalah
kelompok yang banyak menjadi korban kekerasan
dalam berbagai bentuk, antara lain seperti fisik,
psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi dan
kekerasan lainnya.
Kekerasan adalah segala tindakan yang
mengakibatkan kesakitan. Selama ini memang
kesakitan belum pernah didefinisikan. Jika
kesakitan merupakan kondisi kebalikan dari
kesehatan, maka bisa mengambil definisi
kesehatan dari Undang-Undang Nomor 36 tahun
2009 tentang kesehatan, yaitu: “Kesehatan
adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental,
spiritual maupun sosial yang memungkinkan
setiap orang untuk hidup produktif secara sosial
dan ekonomis.” Sementara menurut Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO): “Kesehatan adalah
keadaan sempurna, baik fisik, mental maupun
sosial dan tidak hanya terbebas dari penyakit
dan cacat.”1
Rumah tangga idealnya adalah tempat
yang aman untuk berlindung dari segala macam
bentuk kejahatan terutama kekerasan yang bisa
terjadi dimana saja dan kapan saja. Anggapan
mengenai hal tersebut belum semuanya benar,
karena sekarang ini banyak sekali terjadi tindakan
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Pengesahan
Undang-Undang
tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Nomor 23 Tahun 2004 merupakan terobosan
hukum secara materiil, karena untuk pertama
kalinya kekerasan dalam rumah tangga diatur
sebagai kejahatan serius bukan isu privat. Selain
itu undang-undang ini mengakomodir realitas
bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga
yang dialami korban tidak hanya fisik tetapi
juga psikis, seksual dan penelantaran ekonomi.

Lahirnya undangundang ini diharapkan sebagai
permulaan yang baik dalam upaya mengakhiri
kekerasan dalam rumah tangga.2
Hak korban kekerasan telah diatur dalam
Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
yaitu: a) Perlindungan dari pihak keluarga,
kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat,
lembaga sosial, atau pihak lainnya baik
sementara maupun berdasarkan penetapan
perintah perlindungan dari pengadilan; b)
Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan
medis; c) Penanganan secara khusus berkaitan
dengan kerahisaan korban; d) Pendampingan
oleh pekerja sosial dan bantuan hukum; dan e)
Pelayanan bimbingan rohani.
Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh
institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya
masing-masing, perlindungan yang diberikan
berupa: a) Perlindungan oleh kepolisian berupa
perlindungan sementara; b) Perlindungan oleh
advokat diberikan dalam bentuk konsultasi
hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di
antara pihak termasuk keluarga korban dan
keluarga pelaku (mediasi), dan mendampingi
korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi),
melakukan koordinasi dengan sesama penegak
hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial
(kerjasama dan kemitraan); c) Perlindungan
dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam
bentuk perintah perlindungan yang diberikan
selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
d) Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali
artinya terutama dalam upaya pemberian
sanksi terhadap pelaku kekerasan dalam rumah
tangga; e) Pelayanan pekerja sosial diberikan
dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan
memberi rasa aman bagi korban, memberikan
informasi mengenai hak-hak korban; f) Pelayanan
relawan pendamping diberikan kepada korban
mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan
seorang atau beberapa relawan pendamping,
mendampingi korban; dan g) Pelayanan oleh
pembimbing rohani diberikan untuk memberikan
penjelasan mengenai hak, kewajiban dan
memberikan penguatan iman dan takwa kepada
korban.

1

2

PENDAHULUAN
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Komnas Perempuan, Referensi bagi Hukum
Pengadilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah
Tangga (Jakarta: UNFPA, 2013),58.
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Sulistyowati Irianto, Perempuan & Hukum: Menuju
Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006).

Jumlah
kasus
Kekerasan
terhadap
Perempuan (KtP) pada tahun 2014 berdasarkan
Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan
sebesar 293.220 kasus. Sebagian besar dari data
tersebut diperoleh dari data kasus atau perkara
yang ditangani oleh Pengadilan Agama (PA),
yaitu mencapai 280.710 kasus atau berkisar 96%.
Sisanya sejumlah 12.510 kasus atau berkisar
4% bersumber dari 191 lembaga-lembaga mitra
pengada layanan. Dari sumber data tersebut
ditemukan bahwa penyebab perceraian dari
kasus yang ditangani oleh PA sebagai berikut:
kekerasan psikis yang mencapai persentase
47% mencakup: poligami tidak sehat, krisis

akhlak, cemburu, kawin paksa, kawin di bawah
umur, kekejaman mental, dihukum, politis,
gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan;
kekerasan ekonomi (46%) mencakup masalah
ekonomi dan tidak tanggung jawab; kekerasan
fisik (3%) mencakup kekejaman jasmani dan
cacat biologis. Bentuk KDRT mencakup:
kekerasan terhadap isteri (KTI, 59%), kekerasan
dalam pacaran (KDP, 21%), kekerasan terhadap
anak perempuan (KTAP, 10%), kekerasan dari
mantan suami (KMS, 6% kasus), kekerasan
terhadap pekerja rumah tangga (PRT, 4%) dan
kekerasan mantan pacar (KMP, 1%).3

Gambar 1

Sumber: Catahu Komnas Perempuan (2015).

Angka-angka ini merupakan fenomena
gunung es, karena masih banyak perempuan
korban tidak berani (malu) bahkan beranggapan
tabu
untuk
menceritakan
pengalaman
kekerasannya dan terkadang lambat mendatangi
lembaga pengada layanan untuk meminta
pertolongan. Keengganan dan ketidakmampuan
ini lebih banyak disebabkan oleh stigma yang
berkembang di masyarakat bahwa perempuan
korban kekerasan justru dianggap sebagai
pihak yang bersalah, ‘perempuan penggoda’
atau tidak mempunyai akhlak yang baik dan
oleh karenanya sudah sepantasnya mendapat
tindakan kekerasan seperti yang dilaminya.

Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan Perempuan dan
Anak (P2TP2A) merupakan urusan wajib
Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan
amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi Korban dan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang dan
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 01
3

Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Komnas
Perempuan Tahun 2015 (Jakarta: Komnas
Perempuan, 2015).
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Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan
dan anak korban kekerasan.
Berdasarkan Pasal 1 dalam Permen
tersebut, SPM ini merupakan alat untuk
mengukur kinerja Unit Pelayanan Terpadu dalam
pemenuhan hak bagi perempuan dan anak
korban kekerasan meliputi 5 (lima) jenis layanan,
yakni: layanan pengaduan, layanan kesehatan,
rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan
hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
Saat ini, layanan bagi perempuan korban juga
sangat terbatas, unit penanganan pengaduan
di kepolisian belum menjadi prioritas dan
pusat layanan terpadu yang dikoordinir oleh
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak kerap terhambat oleh struktur
dan dukungan seadanya.4
Komnas Perempuan mencatat kurang
lebih 50% penanganan kasus kekerasan
terhadap perempuan melibatkan lembagalembaga yang diwajibkan dalam SPM tersebut.
Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan
penanggungjawab secara multi sektoral telah
memberikan respon yang signifikan, meski belum
secara maksimal.5 Kondisi ini belum tercapai
secara merata di seluruh Indonesia karena
tidak semua Pemerintah Daerah merespons
kebutuhan korban sesuai hak-haknya yang
diatur dalam indikator layanan SPM tersebut
melalui Pusat Pelayanan Terpadu.
Berdasarkan SPM, Pusat Pelayanan
Terpadu harus dibentuk oleh setiap pemerintah
daerah baik yang berada di Provinsi, Kabupaten/
Kota, karena saat ini baru ada sekitar 250
Pusat Pelayanan Terpadu padahal pemerintah
daerah di seluruh Indonesia berjumlah 534.
Dalam penanganan kasus, lembaga pengada
layanan yang dikelola oleh masyarakat
mengembangkan sistem rujukan dan kerjasama
secara kelembagaan yang dituangkan dalam
nota kesepahaman. Dengan nota kesepahaman
ini proses penanganan kasus diharapkan dapat
dilakukan dengan lebih cepat.
4

5

58

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor
01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan
dan Anak Korban Kekerasan.
Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Komnas
Perempuan Tahun 2015 (Jakarta: Komnas
Perempuan, 2015).
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Rumusan Masalah
Permasalahannya, bagaimanakah eksistensi
pusat pelayanan terpadu dalam memenuhi hak
perempuan korban kekerasan sebagaimana
diamanatkan peraturan perundang-undangan
dan bagaimana jaringan kerjasama lintas sektor
dalam pemenuhan hak perempuan korban
kekerasan.
Tujuan
Tujuan penulisan ini adalah untuk
mendeskripsikan atau menggambarkan data
yang diperoleh dari penelitian dan dianalisis
terhadap peran pusat pelayanan terpadu dalam
memenuhi hak korban kekerasan terhadap
perempuan untuk mendapatkan pelayanan
sesuai amanat peraturan perundang-undangan
dan menggambarkan jaringan kerjasama lintas
sektor pemenuhan hak korban kekerasan
terhadap perempuan.
Metodologi Penelitian
Penelitian ini hanya fokus pada pemenuhan
hak korban kekerasan terhadap perempuan di
Pusat Pelayanan Terpadu yang ada di provinsi
secara purposif sampling yang berarti teknik
pengambilan sampel secara sengaja. Jadi,
sampel diambil tidak secara acak tetapi ditentukan
sendiri oleh peneliti yang secara umum terjadi
Manado (Sulawesi Utara), Medan (Sumatera
Utara), Jayapura (Papua) dan DKI Jakarta,
dimana munculnya perceraian dilatarbelakangi
banyak faktor, diantaranya kemiskinan yang
mengakibatkan stres, lalu mereka terjerumus
minum-minuman keras yang memicu kekerasan
dalam rumah tangga (KDRT).
Penelitian ini merupakan penelitian kuali
tatif yang menekankan pada aspek pemahaman
secara mendalam terhadap suatu masalah dari
pada melihat permasalahan untuk digeneralisasi.
Dengan pendekatan deskriptif analisis yang
ingin mendeskripsikan atau menggambarkan
data yang telah terkumpul sebagaimana adanya
tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang
berlaku untuk umum atau generalisasi tetapi
hanya menjelaskan kelompok data itu saja. Untuk
mendapatkan validitas data yang diharapkan,
maka menggunakan metode Triangulasi, yakni
metode kombinasi pengumpulan data dengan
cara dan sumber yang berbeda untuk studi
tentang fenomena yang sama. Pengumpulan

data primer berasal dari informan kunci yang
diklasifikasikan sebagai berikut: Pemerintah
Daerah, Dinas Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu
(PPT), Kepolisian, Badan Pemberdayaan
Perempuan dan organisasi kemasyarakatan
yang responsif gender, sementara data sekunder
dalam penelitian ini berupa statistik deskriptif
yang menggambarkan besaran masalah
penanganan pengaduan kekerasan terhadap
perempuan serta data yuridis normatif berupa
telaahan norma hukum, peraturan dan kebijakankebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah

pusat dan daerah dalam rangka pemenuhan
hak korban kekerasan terhadap perempuan di 4
(empat) lokasi penelitian.
Gambar dibawah memperlihatkan kondisi
yang selama ini terjadi tatkala setiap disiplin
atau bidang keahlian bekerja sendiri-sendiri
dan hanya mengikuti SOP (Standard Operating
Procedures) serta langgam kerja masing-masing
didalam memberikan layanan dengan kondisi
seperti itu, perempuan korban kekerasan akan
terhimpit oleh ‘beban’ masing-masig disiplin atau
bidang keahlian tersebut.

Gambar 3
Kerangka Pemikiran

Pada gambar diatas, irisan pertautan
keempat lingkaran adalah ruang atau arena
yang harus dibangun bersama oleh lembagalembaga pengada layanan. Keterpaduan bukan
berarti begitu saja menyatukan institusi pengada
layanan, akan tetapi mengintegrasikan pertautan
disiplin pelayanan di dalam layanan sehingga
layanan tersebut mampu memberdayakan
perempuan korban tindak kekerasan.
Contoh yang paling sering dialami oleh
korban adalah korban diminta mengulang-ulang
detail tindak kekerasan yang dialaminya berkalikali. Apalagi pada prakteknya, korban mau tak
mau harus menempuh prosedur yang panjang
dan berbelit-belit atau kesana kemari, tanpa
mempertimbangkan apakah korban telah cukup
siap untuk itu.

PEMBAHASAN
Eksistensi
Pusat
Pelayanan
Terpadu
Dalam Memenuhi Hak Perempuan Korban
Kekerasan
Pada tingkat kebijakan, masalah perempuan
dan anak korban kekerasan di Indonesia sejak
tahun 1997 telah mendapatkan perhatian yang
cukup. Hal ini terbukti dengan pengesahan 7
(tujuh) undang-undang yang terkait dengan
penanganan masalah kekerasan terhadap
perempuan dan anak yang meliputi: (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak yang telah direvisi menjadi Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak; (b) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
mengalami perubahan menjadi Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak; (c) Undang-Undang Nomor
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23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga; (d) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban; (e) Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang; dan (f) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan.
Selanjutnya, Pemerintah Indonesia me
ngeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4
Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan
Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam
Rumah Tangga yang merupakan amanat Pasal
43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
Peraturan Pemerintah ini mengatur kerjasama
penyelenggaraan pemulihan korban kekerasan
dalam rumah tangga yang harus dilaksanakan
oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah
dan lembaga sosial sesuai dengan tugas dan
fungsi masing-masing termasuk penyediaan
fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan
korban. Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah
ini mengamanatkan perlunya dibuat pedoman
pemulihan korban kekerasan dalam rumah
tangga yang sensitif gender yang dirumuskan
dalam standar pelayanan minimal.
Dalam Peraturan Pemerintah tersebut
dinyatakan bahwa pemerintah kabupaten atau
kota membentuk dan menyelenggarakan Pusat
Pelayanan Terpadu (PPT) yang diatur dalam
peraturan daerah kabupaten atau kota. Selain
itu, untuk menjamin eksistensi dari PPT tersebut
diperlukan dukungan sarana dan prasarana serta
anggaran operasionalnya. Dalam Peraturan
Pemerintah tersebut juga diamanatkan untuk
membentuk PPT di daerah perbatasan, yang
merupakan daerah transit, debarkasi untuk
mempermudah dan mempercepat penanganan
saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan
orang.
Untuk menjamin kualitas pelayanan terhadap
saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan
orang, pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 2008 mengamanatkan Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan untuk menyusun
suatu standar pelayanan minimal dan prosedur
standar operasional yang akan menjadi pedoman
dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu oleh
kementerian dan lembaga terkait dan PPT di
daerah. Menindaklanjuti korban kekerasan yang
terus meningkat maka pada 2010 Kementerian
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Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak kemudian mengeluarkan Peraturan
Menteri Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu
bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
yang menjadi panduan daerah untuk membentuk
Unit Pelayanan Terpadu dari berbagai sektor,
termasuk diantaranya Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
yang harus dibentuk oleh pemerintah daerah di
tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
Temuan penelitian ini, menunjukkan bahwa
seluruh daerah penelitian telah memiliki P2TP2A
yang berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu
bagi perempuan dan anak korban kekerasan,
meski dalam perkembangannya tidak semua
berjalan secara maksimal dalam memenuhi hak
korban karena kendala dukungan kebijakan dan
anggaran dari pemerintah daerah, namun juga
masalah koordinasi dengan aparat penegak
hukum dan instansi terkait lainnya. Jadi,
layanan bagi perempuan korban kekerasan,
sesuai dengan apa yang dibutuhkan, biasanya
meliputi layanan konseling, pendampingan
atau curhat, pendampingan hukum apabila
korban ingin memproses perkaranya secara
litigasi, ataupun layanan medik yang biasanya
mencakup juga layanan medik darurat. Layanan
tersebut masing-masing dikelola oleh pihak
yang berbeda, diantaranya adalah organisasi
perempuan (misalnya women’s crisis centre),
lembaga non-pemerintah (misalnya lembaga
bantuan hukum) maupun pemerintah seperti
badan pemberdayaan perempuan (misalnya
P2TP2A), kepolisian (misalnya RPK) dan rumah
sakit (misal PPT).
Pelayanan diadakan mengikuti ketersediaan
keahlian, sumberdaya manusia dan fasilitas
yang ada. Jika tidak merasa sanggup melayani
karena keterbatasan tenaga, fasilitas ataupun
dana, biasanya mencari kenalan lain dan
merujuknya kesana. Proses rujukan dilakukan
atas dasar kepercayaan atau hubungan baik
beberapa orang di antara lembaga-lembaga
tersebut. Sehubungan dengan keterbatasan
tersebut, acapkali lembaga layanan tidak dapat
memenuhi kebutuhan korban secara memadai
sebagaimana yang dibutuhkan. Apalagi bila
korban tempat tinggalnya terlampau jauh untuk
dapat mengakses lokasi layanan.

Aparat penegak hukum sebagai pemegang
otoritas publik dalam sebuah negara memiliki
kewajiban untuk membuat hukum tentang
penegakan hukum yang baik, melaksanakan
penegakan hukum dengan baik, menciptakan
keamanan dan ketertiban umum bagi setiap
orang yang ada di wilayah ini. Namun kewajiban
tersebut harus dilakukan dengan penghormatan,
pemenuhan dan perlindungan HAM, utamanya
hak-hak perempuan. Ruang pelayanan yang ada
selama ini di kepolisian sebatas untuk pengaduan
tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Dengan adanya ruang pelayanan khusus, saksi
dan korban dapat memberikan keterangan
dalam keadaan nyaman, tenang, utuh dan tidak
dipermalukan dihadapan orang lain. Umumnya
peningkatan jumlah unit layanan bagi perempuan
dan anak belum diikuti dengan meningkatnya
kualitas pelayanan. Staf penyedia layanan pada
unit-unit tersebut “tidak sensitif gender”, dan
belum diberikan pelatihan peningkatan kapasitas
yang memadai. Banyak lembaga layanan
tersebut belum memiliki fasilitas yang cukup dan
representatif, khususnya tempat penampungan
bagi korban. Unit layanan yang sudah ada
terkadang kurang diikuti dengan kampanye yang
gencar. Kelembagaan memang perlu diperkuat,
namun pada saat yang sama, pendidikan serta
sosialisasi atau kampanye untuk memerangi
kekerasan terhadap perempuan juga harus
dilakukan.
Penyelenggaraan pelayanan perempuan
korban kekerasan di Papua diimplementasikan
dalam berbagai regulasi yang dikeluarkan baik
oleh Gubernur maupun instansi-instansi terkait
didalam pemerintah daerah Papua. Melalui Biro
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Papua yang mempunyai tugas
pokok fungsi merumuskan bahan pembinaan
penyelenggaraan pemberdayaan perempuan
dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan
gender, berupaya melaksanakan salah satu
tugas pemulihan hak perempuan Papua Korban
Kekerasan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
seperti diamanatkan Peraturan Daerah Khusus
(Perdasus) Nomor 1 Tahun 2011. Upaya
ini adalah untuk memberikan perlindungan,
pemajuan, penegakan hukum dan pemenuhan
hak asasi manusia melalui penciptaan suasana
yang aman, tenteram damai dan sejahtera.

Setiap orang bebas dari kekerasan termasuk
didalamnya perempuan.
Pemenuhan hak perempuan korban
Kekerasan di Papua juga dilakukan oleh Unit
Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda
Papua. UPPA Polda Papua dalam tugas fungsinya
melaksanakan pelayanan perlindungan dan
penegakan dan bantuan hukum. Dengan
fasilitas yang cukup memadai, termasuk 70
Polwan yang menangani perempuan dan anak
korban Kekerasan. Pelayanan Polda Papua
cukup optimal dalam proses pemeriksaan,
penyidikan sampai dengan penegakan hukum
maupun perlindungan dari berbagai ancaman.
Upaya cukup keras ini tidak diimbangi kesadaran
masyarakat korban Kekerasan untuk meneruskan
kasus yang dialaminya pada proses hukum,
sehingga hal ini menjadi kasus yang senantiasa
berulang. Disinilah sebenarnya peran Biro
Pemberdayaan Perempuan maupun instansi
lain seperti Dinas Sosial untuk melakukan upaya
promotif dan pencegahan melalui program dan
kegiatan yang dijalankan sehingga kekerasan
bukan merupakan proses senantiasa berulang.
Beberapa
hal
yang
juga
menjadi
permasalahan adalah rumah aman yang sampai
saat ini belum difungsikan secara maksimal.
Rumah aman berada di lingkungan Polda
Papua dengan bangunan yang dibiayai Pemda,
semestinya segera ditindaklanjuti dengan Nota
Kesepahaman agar rumah aman dapat berjalan
sesuai yang diharapkan. Rumah aman akan
sangat strategis karena berada ditempat yang
benar-benar aman sehingga sesuai fungsinya.
P2TPA Provinsi Papua tidak berjalan sesuai
harapan karena terkendala kepengurusannya
yang baru belum terbentuk sehingga kegiatan
operasionalnya
dikembalikan
ke
Biro
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Papua. P2TPA Provinsi Papua
seharusnya menjadi pusat koordinasi baik
penanganan di provinsi maupun menjadi
koordinator di wilayah kabupaten dan kota di
wilayah Papua. Kekerasan terhadap perempuan
dan anak di kota Jayapura cukup tinggi
terbukti banyaknya pengaduan yang masuk
dan penanganan yang melibatkan banyak
sektor termasuk lembaga adat. Bentuk-bentuk
diskriminasi dan tindak Kekerasan terhadap
perempuan masih memprihatinkan yang terjadi
disana.
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Pemenuhan Hak perempuan korban
Kekerasan di Sulawesi Utara ditangani langsung
oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak. Penanganan korban
ditangani dengan beberapa mitra kerja,
seperti Rumah Sakit Umum Malalayang dan
Rumah Sakit Bhayangkara Manado dalam hal
penanganan medis, Polda Sulut dan PolresPolres di jajaran Polda Sulut dalam penanganan
bidang hukum dan Posbakumadin (Pos Bantuan
Hukum Advokat Indonesia) yang merupakan
salah satu dari Peradi Sulawesi Utara untuk
membantu permasalahan hukum bagi korban
kekerasan. Fungsi P2TP2A Sulawesi Utara
melekat pada BP3A sehingga semua anggaran
berada di BP3A. Pembagian peran tidak jelas
meskipun dari sisi regulasi Pemerintah Sulawesi
Utara mempunyai semangat yang tinggi terkait
permasalahan perempuan dan anak. P2TP2A
bukan lembaga otonom, hal ini membuat
P2TP2A tidak bisa melakukan pelayanan secara
maksimal, meskipun P2TP2A memberikan
layanan pengaduan, pendampingan dan
memberikan rujukan baik medis maupun hukum
serta memberikan
layanan rumah aman.
Selain kendala anggaran dalam melaksanakan
penanganan korban Kekerasan P2TP2A juga
tidak memadai dalam sarana prasarana serta
shelter yang tidak aman dan nyaman. Sumber
daya manusia di P2TP2A juga sangat terbatas
sehingga kinerja juga tidak maksimal. Pelayanan
yang tidak maksimal juga disebabkan tugas
fungsi yang melekat pada setiap pejabat dan
anggota yang duduk dalam kelembagaan,
sehingga program kegiatan menjadi tumpang
tindih dengan tugas dan fungsi institusi dan
kelembagaan, meskipun alur pelayanan sangat
jelas dibuat.
Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan
Keluarga Berencana (BPPAKB) Provinsi Sumatera
Utara menjadi ujung tombak penanganan
kekerasan terhadap perempuan. Melalui Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Utara
yang dibawah koordinasi BPPAKB melaksanakan
pelayanan perempuan korban kekerasan dalam
pemenuhan hak mereka. Pelayanan yang
diberikan sesuai dengan standar pelayanan
minimal dan mempunyai rumah aman yang
terpisah dan aman dari jangkauan masyarakat.
Pelayanan di P2TP2A cukup memadai dengan
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pelayanan kesehatan, psikososial maupun
pendampingan hukum. Upaya pemberdayaan
juga dilakukan oleh P2TP2A dengan berbagai
pelatihan yang dilakukan.
Polda Sumatera Utara dalam penanganan
korban kekerasan ditangani Sub Direktorat IV
Remaja, Anak dan Wanita (Subdit Renakta)
yang didalamnya termasuk UPPA. Pelayanan
dilakukan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK)
dengan suasana yang nyaman. Untuk kebutuhan
shelter Polda bekerjasama dengan P2TP2A
atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang lain
yang representatif. Koordinasi dengan lembaga
layanan lain berjalan cukup baik, termasuk rujukan
atau pelayanan di Rumah Sakit di Sumatera
Utara. Rumah Sakit yang menjadi rujukan ada
beberapa yaitu, RS dr. Pirngadi Medan, RS H.
Adam Malik dan RS Bhayangkara Kepolisian
Daerah Sumatera Utara, selalin itu beberapa
Puskesmas yang sipa melayani perempuan dan
anak korban Kekerasan dengan gratis.
Pemenuhan hak korban akan kesehatan
menjadi prioritas pemerintah provinsi Sumatera
Utara, termasuk Visum et Repertum (VeR),
perawatan dan kebutuhan medis dan psikis
korban. Semua penanganan dilaksanakan melalui
alur yang sudah ditentukan. Karena koordinasi
yang baik semua korban selalu diarahkan untuk
menyelesaikan kasusnya dengan sebaik-baiknya
samapai pada penegakan hukum. Dengan
angka Kekerasan terhadap perempuan yang
meningkat dari tahun ke tahun mengindikasikan
bahwa perlu adanya upaya preventif yang lebih
efektif sehingga bisa menekan hal tersebut.
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB)
Provinsi DKI Jakarta menjadi ujung tombak dalam
memenuhi hak perempuan dan anak korban
Kekerasan. Tanggungjawab besar BPMPKB
adalah mengupayakan pelayanan perempuan
dan anak dapat terlayani dengan dengan baik
yang secara teknis pelayanan berada pada Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta.
Seperti P2TP2A Jakarta, dari empat
gubernur tidak ada yang berubah. Setiap tahun
selalu diisukan mau ditutup, sehingga sejak
dulu P2TP2A Jakarta selalu berjuang di sistem,
bukan pada masalah punya siapa. Di daerah
ada yang pengurusnya sampai 100 orang dan
bahkan digaji semua, sementara Jakarta tidak

ada pengurusnya yang digaji, hanya petugas
profesional yang mendapat gaji. Sebagai
lembaga bentukan Pemerintah DKI Jakarta
P2TP2A adalah lembaga yang khusus melakukan
pelayanan terutama terhadap perempuan
dan anak korban kekerasan yang marak di
DKI Jakarta. Berdasarkan data, sepanjang
tahun 2014 P2TP2A Provinsi DKI Jakarta telah
melayani sebanyak 1612 korban kekerasan
yang menimpa perempuan dan anak. Angka
ini meningkat sekitar 8 % dibandingkan tahun
lalu (Tahun 2013 jumlah korban yang ditangani
P2TP2A sejumlah 1517 korban. Seperti diketahui
hampir setiap hari ada pemberitaan tentang
kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan
anak, yang dapat disimak melalui media massa
(baik elektronik dan media cetak).
Pada tahun 2014 terlihat bahwa klien
yang datang langsung mengalami peningkatan
yang cukup siginifikan sekitar 65% daripada
klien yang dirujuk oleh lembaga lain. Hal ini
menunjukkan bahwa eksistensi P2TP2A sudah
mulai dikenal masyarakat sebagai lembaga
pelayanan yang menangani kekerasan terhadap
perempuan anak. Dalam melaksanakan misinya
P2TP2A DKI Jakarta bekerjasama dengan mitra
dari instansi atau lembaga lain yang sudah
mengakui keberadaan P2TP2A dan peran
fungsinya sebagai lembaga pelayanan publik
yang dibutuhkan mereka dalam menyelesaikan
permasalahan yang menimpa perempuan
dan anak. Kerjasama yang dilakukan adalah
dengan membuat Nota Kesepahaman untuk
lebih mengefektifkan peran dan tugas masingmasing, misalnya kerjasama dengan Polda Metro
Jaya yang sudah dilakukan sejak tahun 2006,
dalam penanganan kasus yang berskala besar.
Selain itu berbagai Instansi atau Dinas yang
berada di pemerintahan daerah DKI Jakarta,
karena P2TP2A DKI Jakarta berkedudukan di
Ibukota, kerjasama juga dilaksanakan dengan
Kementerian Lembaga yang berada di Jakarta.
Dalam menangani kasus-kasus P2TP2A DKI
Jakarta telah menyediakan tenaga konselor dan
bantuan hukum dalam membantu perempuan
dan anak korban kekerasan dalam proses
hukum. Semua proses hukum tidak banyak
menemui kendala karena intensifnya judicial
networking yang terjalin sesuai amanat PSO dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelayanan kesehatan diberikan P2TP2A secara

gratis dengan bekerjasama dengan 17 Rumah
sakit dan 44 Puskesmas di DKI Jakarta, dengan
jenis layanan Rawat jalan, Rawat Inap maupun
pembuatan Visum Et Repertum.
Beberapa pengalaman para korban
kekerasan patut dicatat bahwa: a) konsep
pemberian bantuan didasari persepsi bahwa
korban adalah orang lemah tak berdaya yang
(hanya) membutuhkan belas kasihan sehingga
‘bantuan’ yang diberikan tidak memadai,
parsial dan justru potensial menimbulkan
kesengsaraan baru; b) Korban dianggap harus
bertanggung jawab sendiri atas kemalangan
yang menimpanya, sehingga mereka sering
harus berjuang sendiri tanpa dukungan orang
lain dan atau masyarakat; dan c) karena relasi
gendernya, korban acapkali mengalami proses
reviktimasi (menjadi korban untuk kesekian
kalinya), misalnya eksploitasi kesengsaraannya,
atau malah menerima stigma dan pengucilan
oleh keluarga atau komunitasnya sendiri.6
Jaringan Kerjasama Lintas Sektor Dalam
Pemenuhan
Hak
Perempuan
Korban
Kekerasan
Belum terbangunnya pemahaman yang
sama antar para pemangku kepentingan,
penegak hukum, pemerintah serta masyarakat
bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan
dalam perkawinan dan keluarga yang mewujud
dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga
adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran
terhadap martabat kemanusiaan. Masih terdapat
pemahaman keliru yang memandang KDRT
merupakan delik aduan, padahal tidak semua
delik dalam Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan
delik aduan.
Berjalannya layanan PPT masih bertumpu
pada
komitmen
Badan
Pemberdayaan
Perempuan serta masih terbatas pada
upaya perawatan medis dan hukum. Ini pun
tidak berjalan dengan baik. Sementara hak
perempuan korban atas pendidikan, pekerjaan,
jaminan sosial, perumahan dan sebagainya
tidak pernah diupayakan untuk memampukan
atau memberdayakan korban dan keluarganya,
6

Komnas Perempuan, Layanan Terpadu - Pertautan
Multi Disiplin dan Sinergi Kekuatan Masyarakat dan
Negara (Cet.Kedua, Jakarta: Komnas Perempuan ,
2005).
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sehingga dalam beberapa kasus justru korbanya
mengalami berbagai bentuk kekerasan atau
pelanggaran hak asasi yang baru.
Persoalan lain adalah aparat penegak
hukum yang tidak mengetahui hak-hak korban
atas kebenaran, keadilan dan pemulihan sebagai
hak yang tidak dapat dipisahkan satu dengan
lainnya. Hal itu terjadi karena secara umum
aparat penegak hukum belum memiliki perspektif
HAM dan gender maupun hak anak. Kalaupun
ada jumlahnya tidak banyak dan tidak tersebar
dengan baik diseluruh Indonesia, akibatnya tidak
jarang ada upaya-upaya mendamaikan antara
pelaku dan korban yang notabene suami istri.
Sebagian organisasi atau kelompok
masyarakat lainnya, juga telah mengembangkan
layanan bagi perempuan korban kekerasan.
Layanan tersebut meliputi layanan medik di
rumah sakit atau pusat kesehatan; layanan
hukum melalui lembaga bantuan hukum maupun
lembaga kepolisian; serta layanan psikologi
berupa pendampingan atau konseling. Layanan
juga dapat diarahkan untuk menguatkan sistim
pendukung di lingkungan sosial korban. Respon
lain yang juga sangat penting adalah pada aras
kebijakan, baik dengan menggunakan sarana dan
sistim hukum yang berlaku, maupun menyusun
kebijakan yang dapat dipakai untuk melindungi,
bahkan mengubah kearah yang lebih adil bagi
perempuan korban kekerasan. Semua aksi ini
selayaknya dapat dijalankan secara operasional
pada semua sektor, baik yang didasari oleh
konsensus sosial di tingkat masyarakat maupun
yang didasari adanya suatu kebijakan nasional
yang dicanangkan oleh pemerintah.
Pemerintah Provinsi Papua juga telah
menunjuk Rumah Sakit Bhayangkara untuk
menangani perempuan korban Kekerasan.
Rumah Sakit ini memberikan layanan gratis dalam
pemenuhan hak kesehatan. Permasalahan yang
ada hanya pada koordinasi dengan instanasi
terkait. Penanganan kesehatan yang dilakukan
selama ini hanya berdasarkan pengaduan
dari kekerasan yang dialami oleh korban.
Oleh karenanya perlu ada koordinasi dengan
instansi terkait agar kasus kekerasan terhadap
perempuan bisa ditangani secara terpadu
sampai proses penegakan hukum. Rekam
medis tentang korban akan sangat berguna bagi
proses penegakan hukum. Hal ini disebabkan
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ketidaktahuan korban dan kurangnya koordinasi
antar lembaga pelayanan.
Lembaga lain yang menangani korban
Kekerasan terhadap perempuan dan anak
adalah Pusat Pelayanan Terpadi Perempuan
dan Anak (P2TPA) yang dibentuk Provinsi
Papua dibawah koordinasi Biro Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak. Seperti
yang diamanatkan Standar Pemayanan Minimal
penanganan kekerasan terhadap perempuan
dan anak menjadi tugas pokok utamanya.
Namun P2TPA masih belum berfungsi secara
optimal, hal ini dikarenakan kendala baik sumber
daya manusia maupun situasi teknis seperti
terjadinya pergantian Kepala Daerah yang
berpengaruh besar terhadap kesinambungan
kinerja P2TPA. Oleh karena itu pemenuhan hak
perempuan dan anak korban Kekerasan menjadi
sesuatu yang sulit untuk dipenuhi. Meskipun
demikian berdasarkan data yang ada P2TPA
Provinsi Papua cukup tinggi dalam menerima
pengaduan. Oleh karenanya perlu SOP yang
jelas yang dijalankan secara bertanggungjawab
oleh petugas meski SDM memang dirasakan
tidak memadai.
Selain P2TP2A Sulawesi Utara, Kepolisian
Daerah Sulawesi Utara juga menjadi tempat
tujuan pengaduan korban Kekerasan, namun
pengaduan permasalahan yang terkait kekerasan
terhadap perempuan dan anak tidak langsung
ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
(PPA). Pengaduan masuk ke Sentra Pelayanan
Kepolisian Terpadu (SPKT) kemudian masuk
Direktur dan disposisinya ke Bagian Pembinaan
Operasi dan diteruskan ke Jatanras. Unit PPA
perannya hanya untuk meminta keterangan,
bukan penerimaan pengaduan langsung.
Pusat Pelayanan Terpadu selain di P2TP2A
Sulawesi Utara, ada juga di Rumah Sakit
Bhayangkara Manado. Pelayanannya termasuk
pemulihan dan terapi dan perawatan yang cukup
baik. Pemulihan dan pendampingan medis juga
berjalan cukup baik, termasuk pengeluaran
Visum et Repertum. Pelayanan ini dilaksanakan
mulai dari pengaduan sampai perawatan dan
rehabilitasi dengan gratis. Kasus yang ditangani
dengan Pelayanan PPT Rumkit Bhayangkara
cukup tinggi, tetapi pelayanan konseling tidak
ada karena RS belum mempunyai Psikolog/
Psikiater. Kerjasama dan koordinasi terjadi
dengan RS Malalayang apabila memerlukan

pelayanan psikososial. Untuk penanganan
proses hukum belum ada kerjasama dengan
Polda maupun Polres, sehingga penanganan
menjadi terhambat, sehingga perlu dibuat nota
kesepahaman bersama.
Kerjasama penanganan perempuan dan
anak korban kekerasan cukup baik justru
dilakukan oleh PKK Provinsi Sulawesi Utara.
PKK merupakan satu lembaga yang menangani
perempuan dan anak korban Kekerasan, mulai
dari pengaduan, kesehatan, pendampingan
hukum dan layanan rumah aman. Layanan
rumah aman akan dirujuk ke shelter yang ada di
Sulawesi Utara. Selain lembaga diatas Sulawesi
Utara ada lembaga Perlindungan Anak yang
memberikan layanan psikososial.
Peran Polda Metro Jaya juga sangat
besar dalam penyelesaian kasus Kekerasan.
Penanganan pengaduan dan sampai pada proses
bantuan dan penegakan hukum sebagai upaya
mendorong untuk melakukan proses pengadilan
yang adil bagi pelaku Kekerasan terhadap
perempuan dan anak. Nota Kesepahaman
kerjasama antara P2TP2A dengan berbagai
lembaga layanan ditingkatkan agar hasil
semakin optimal terutama upaya penghapusan
kekerasan terhadap perempuan dan anak. Misal
Nota Kesepahaman P2TP2A dan Direskrimum
Polda Metro Jaya yang diperpanjang sehingga
hal ini juga membuahkan langkah progresif
karena hampir 90% kasus kekerasan terhadap
perempuan di DKI telah dilaporkan ke polisi
dan 100% kasus kekerasan terhadap anak
telah diproses sesuai hukum. Pendampingan
dan bantuan hukum bagi korban juga terus
ditingkatkan dalam mengupayakan rasa keadilan
bagi korban. P2TP2A juga mengembangkan
sistem rujukan yang meliputi advokasi, audensi,
jaringan
kemitraan,
koordinasi,
rujukan
dalam menangnai kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak. Pemerintah Daerah DKI
Jakarta juga membentuk pos pengaduan yang
berada di kelurahan sehingga kasus penanganan
kasus akan lebih terintegrasi dan menjadi ujung
tombak dalam menindaklanjuti kasus kekerasan
terhadap perempuan yang terjadi di seluruh
wilayah DKI Jakarta. Kondisi tersebut dapat
dilihat dalam grafik di atas yang menunjukkan
bahwa seluruh wilayah DKI Jakarta rawan
terhadap bahaya kekerasan terhadap perempuan
dan anak, karena hampir setiap polres pernah
menangani kasus Kekerasan.

Tingginya kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak yang terjadi di seluruh
wilayah DKI Jakarta, mendorong P2TP2A
untuk terus memperkuat jejaring kerja dengan
melibatkan berbagai mitra kerja di tingkat
wilayah, termasuk para kader PKK dan
kelompok masyarakat lainnya, seperti misalnya
kelompok kerja (POKJA) ataupun Kelompok
Sadar (POKDAR) lingkungan. Untuk menjaga
konsistensi pelaksanaannya sehingga memberi
dampak pada masyarakat, P2TP2A Jakarta perlu
meningkatkan koordinasi lintas bidang atau lintas
sektor (K/L) dengan unit pelayanan terpadu (UPPA,
RPTC, RPSA, RPSW, Puskesmas, Rumah sakit,
Lembaga Bantuan Hukum, BNP2TKI, LSM, dll)
serta sosialisasi dan advokasi kepada pihakpihak yang terkait agar melaksanakan kewajiban
mereka sesuai dengan apa yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan dengan
mengedapankan prinsip-prinsip keadilan, non
diskriminsi (tanpa membedakan status, ekonomi
dan memperhatikan kebutuhan yang terbaik bagi
korban.
Pelayanan kesehatan juga sudah sangat
baik dilakukan Rumah Sakit Rujukan maupun
Puskesmas yang berada di wilayah DKI Jakarta.
Hanya beberapa kendala yang ada misalnya:
a) terbatasnya Rumah Sakit Rujukan, dan
banyaknya mutasi yang terjadi dengan tenaga
terlatih; dan b) dalam penanganan korban
trafiking kendalanya pada pembiayaan pelayanan
kesehatan korban transit Jakarta di Rumah Sakit
atau Puskesmas rujukan sulit dialokasikan.
Dinas Kesehatan hanya mensyaratkan KTP dan
TKP DKI Jakarta.
Menurut Ketua P2TP2A Provinsi DKI Jakarta
(Wien Ritola) bahwa dalam penanganan Korban
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di
Provinsi DKI Jakarta, terlebih dengan kondisi
masyarakat Jakarta yang multidimensi dengan
beragamnya corak kekerasan dalam rumah
tangga khususnya yang dialami oleh perempuan
dan guna meredam tingginya angka kasus
perceraian di Jakarta, maka dilakukan pendekatan
kepada keluarga terdekat dari si korban seperti
suami dengan proses pendampingan yang
melibatkan psikolog, tokoh agama, lembaga
bantuan hukum dan sukarelawan lainnya. Kalau
sesudah adanya pendampingan, sikap pelaku
berubah, maka proses pemulihan bagi korban
akan sangat baik, tetapi bila belum berubah juga

Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban... (Penny Naluria Utami)

65

adalah hak korban untuk terus didampingi oleh
petugas P2TP2A DKI Jakarta.7
Untuk rumah Aman P2TP2A DKI Jakarta
bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi DKI
Jakarta dan Kementerian Sosial RI dengan
sistem merujuk. Oleh karena itu koordinasi
dan pentingnya membangun jaringan sangat
diutamakan P2TP2A DKI Jakarta. Mengingat
pentingnya keamanan dan keselamatan bagi
klien dari pengalaman banyaknya yang ditangani
P2TP2A membutuhkan rumah aman yang
representatif, terlebih apabila butuh penanganan
khusus seperti misalnya apabila yang menjadi
korban adalah anak yang berkebutuhan khusus.
P2TP2A DKI Jakarta akan mengusulkan kepada
Pemda DKI Jakarta untuk membuat rumah
aman sekaligus rumah untuk pemulihan yang
bisa memenuhi harapan klien nyaman, aman
dan representatif.

PENUTUP
Kesimpulan
Dalam perspekstif pemenuhan HAM,
pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)
merupakan langkah yang sangat progresif
karena merupakan implementasi pemenuhan
HAM bagi perempuan yang menjadi korban
kekerasan dalam berbagai aspek, baik pelayanan
pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan
rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum
dan pemulangan serta reintegrasi sosial. Dalam
tataran kebijakan, peraturan pembentukan PPT
sudah diatur, namun implementasinya masih
banyak mengalami kendala. Konsep Pusat
Pelayanan Terpadu (PPT) di daerah masih
sangat beragam, tetapi umumnya merupakan
pelayanan berjejaring yang berbasis masyarakat.
Salah satu PPT yang saat ini dioptimalkan oleh
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak di setiap provinsi, kabupaten
dan kota adalah Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
yang bentuknya masih berbeda-beda, sehingga
konsepnya perlu disampaikan dengan panduan
dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan

7
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Wien Ritola, “Penanganan Korban Kekerasan
terhadap Perempuan dan anak di provinsi DKI Jakarta”
(Makalah disampaikan pada Workshop Pembentukan
Jaringan Peran Serta Pemda di Jakarta, 2014).
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dan Perlindungan Anak dan Kementerian
Lembaga terkait lainnya.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa
keberadaan PPT, baik berupa P2TP2A maupun
Women Crisis Center (WCC) yang dibentuk
oleh LSM mampu menjawab kebutuhan terkait
perempuan sebagai korban tetapi eksistensi
lembaga tersebut sangat tergantung pada
komitmen pemerintah daerah untuk memberikan
fasilitas dan mendukung dalam bentuk regulasi
daerah dan alokasi anggaran. Jaringan
kerja yang terbentuk di setiap daerah juga
menunjukkan relevansi yang sangat signifikan
dalam optimalisasi PPT. Prinsip keterpaduan
dalam praktik terkait erat dengan proses
penegakan hukum, sehingga sinergi PPT dan
kepolisian sebagai ujung tombak menjadi temuan
kunci dalam permasalahan. Beberapa contoh
dalam penelitian menunjukkan bahwa praktek
di DKI Jakarta dan Sumatera Utara mempunyai
komitmen kuat dalam melaksanakan pelayanan
penanganan dengan baik dan terkoordinasi.
Baik itu melalui regulasi, maupun penganggaran
yang baik sesuai kebutuhan pelayanan maupun
sumber daya manusia yang memadai.
Advokasi kepada pemerintah daerah dalam
alokasi kebijakan dan anggaran yang ada di
APBD untuk memberikan pelayanan prima
dalam upaya pencegahan dan penanganan
kasus kekerasan terhadap perempuan di PPT
menjadi prioritas yang harus diupayakan oleh
pemerintah pusat karena kekerasan perempuan
terbukti merupakan isu strategis di semua daerah
seluruh Indonesia.
Saran
Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak segera menetapkan
pedoman pelaksanaan PPT yang sistematis dan
mudah diaplikasikan daerah untuk memberikan
pelayanan terhadap perempuan dan anak korban
kekerasan karena keberadaan PPT di Indonesia
adalah perwujudan dari komitmen Pemerintah
Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan
untuk memenuhi hak-hak korban.
Kementerian Hukum dan HAM berkoordinasi
dengan Kementerian Lembaga terkait Pe
rempuan dan Anak untuk mengusulkan kepada
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi membentuk suatu
badan yang melakukan pelayanan terpadu dalam

penanganan kekerasan terhadap perempuan.
Pembentukan badan khusus diharapkan dapat
memberikan pelayanan secara optimal yang
melibatkan kerja lintas disiplin dan lintas sektoral
melalui payung hukum yang kuat.
Kementerian Hukum dan HAM mendorong
Kementerian Dalam Negeri untuk membuat
peraturan atau surat edaran kepada Pemerintah
Daerah yang berada di Indonesia untuk
memasukkan isu kekerasan perempuan sebagai
isu prioritas sehingga dapat mengalokasikan
anggaran dan kebijakan untuk melindungi
perempuan dari bahaya kekerasan.
Kementerian Hukum dan HAM mendorong
aparat penegak hukum, yakni Kepolisian RI,
Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung
perlu melakukan koordinasi dalam mendorong
terbentuknya kesepahaman dalam penanganan
kasus kekerasan terhadap perempuan terutama
terkait mekanisme sistem pembuktian dalam
kasus kekerasan yang biasanya minim alat
bukti.
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PEDOMAN PENULISAN NASKAH
JURNAL PENELITIAN HAM
1.

Naskah yang dimuat dalam Jurnal Penelitian HAM adalah tulisan yang belum pernah dipublikasikan
dalam media massa.

2.

Naskah yang dimuat dalam Jurnal Penelitian HAM meliputi tulisan tentang hasil penelitian (penelitian
empiris maupun penelitian normatif atau studi dokumenter), pemikiran dan informasi lain yang bersifat
ilmiah.

3.

Menggunakan bahasa Indonesia yang baku.

4.

Sistimatika Penulisan :
A.

Naskah artikel hasil penelitian empiris :
o

Judul aktual
Menggambarkan isi naskah dan maksimal 14 kata ditulis dalam bahasa Indonesia
dan Inggris

o

Nama penulis
Tanpa gelar akademik, jabatan, kepangkatan, alamat lembaga/instansi dan e-mail

o

Abstrak
Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi
Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi;
150 kata (10-20 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf Times New
Roman; font 11 italic; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

o

Kata Kunci
Mengandung yang di indekskan ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris
dengan minimal 3 kata maksimal 5 kata

•

PENDAHULUAN
Berisi latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan, kegunaan, kerangka Teori/Konsep,
Metode (metode penelitian yang digunakan, di antaranya meliputi jenis penelitian, lokasi
penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data.)

•

PEMBAHASAN
Berisi, pembahasan terhadap masalah yang diteliti

•

Analisis
Berisi analisis dari semua pokok pembahasan

•

•

PENUTUP

Kesimpulan dan saran
Kesimpulan dan saran ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk’angka
DAFTAR KEPUSTAKAAN
Daftar Pustaka : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota
penerbit: nama penerbit, tahun penerbitan.
Contoh ....Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1983.
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Naskah artikel ulasan Hasil penelitian normatif atau studi dokumenter), pemikiran dan
informasi lain yang bersifat ilmiah.
o

Judul aktual
Menggambarkan isi naskah dan maksimal 14 kata ditulis dalam bahasa
Indonesia dan Inggris

o

Nama penulis
Tanpa gelar akademik, jabatan, kepangkatan, alamat lembaga/instansi dan e-mail

o

Abstrak
Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi
Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi;
150 kata (10-30 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf Times
New Roman; font 11 italic; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris

o

Kata Kunci
Mengandung yang di indekskan ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris
minimal 3 kata maksimal 5 kata

•

PENDAHULUAN
Latar belakang masalah dan rumusan masalah

•

PEMBAHASAN
Berisi, pembahasan terhadap masalah yang dikaji

•

ANALISIS
Berisi analisis dari semua pokok pembahasan

•

PENUTUP
Kesimpulan Dan Saran
Kesimpulan dan saran ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka

•

DAFTAR KEPUSTAKAAN
Daftar Pustaka : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota
penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan.
Contoh ....Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1983.

5.

Naskah dilengkapi dengan indeks.

6.

Naskah diketik rapi 1,5 spasi di atas kertas A4; menggunakan huruf Times New Roman; Font 11; antara
20-30 halaman; diprint out dan disertai soft copy CD.

7.

Penulisan kutipan sumber rujukan dengan sistem bodynote, yaitu menuliskan nama pengarang (tanpa
gelar akademik); tahun penerbitan dan no halaman, yang ditulis dalam kurung; diletakan dibelakang
kutipan. Contoh : ........................(Hamzah, 2007: 15)

8.

Isi tulisan di luar tanggungjawab redaksi. Dan redaksi berhak mengedit redaksional tanpa merubah arti.

9.

Naskah yang belum memenuhi syarat akan dikonfirmasikan atau dikembalikan untuk diperbaiki.

10. Naskah yang diusulkan wajib dikirim melalui http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/ dan
email ke: pusbangdatin@gmail.com .
11. Komunikasi terkait Karya Tulis Ilmiah yang diusulkan dapat menghubungi redaksi Jurnal Penelitian
HAM melalui email:pusbangdatin@gmail.com.
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12. Tahapan pengiriman naskah pada http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/, sebagai berikut:
a.

Lakukan registrasi (REGISTER) dengan mengisi data pada form yang tersedia, kemudian pada
pilihan “Register as” pilih/klik Reader dan Author;

b.

Setelah registrasi, lakukan login dengan memasukan username dan password yang telah dibuat;

c.

Pada saat login, ikuti petunjuk dan lakukan upload Naskah pada kolom yang tersedia;

d.

Lakukan pengecekan secara berkala pada Akun E-Journal anda secara berkala untuk mengecek
apakah naskah yang terkirim ada koreksian/perbaikan dari editor, section editor maupun dari peerreview.

Jurnal Penelitian HAM Vol. 7 No. 1, Juli 2016: 1-67

