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LOKAKARYA
FORUM KOMUNIKASI KELITBANGAN

adan Penelitian dan
Pengembangan HAM
yang tergabung dalam
Forum Komunikasi Kelitbangan (FKK) melakukan kerjasama dengan Badan Pengkajian
dan Pengembangan Kebijakan
(BPPK) dalam kegiatan lokakarya FKK yang mengusung
tema “Optimalisasi Diplomasi
Perbatasan : Upaya Peningkatan Konektifitas dan Pelayanan Dasar ke Wilayah Perbatasan Dalam Rangka Pemerataan Pembangunan”
di Kabupaten Sambas - Kalimantan Barat (25/06). Kegiatan ini merupakan bagian
dari rangkaian kegiatan bersama FKK yang beranggotakan seluruh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian/Lembaga RI. Lokakarya yang dihadiri oleh
peserta yang mewakili unsur pemerintah di wilayah Kabupaten Sambas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh anggota FKK ini dibuka oleh Sekretaris
BPPK dan Sekretaris Koordinator FKK. Hadir dalam acara Sekretaris:BPPK Alfred T.
Palembangan, Staf Ahli Menteri Sosial bidang Dampak Sosial: Mu’man Nuryana,
dari Direktorat Jenderal Imigrasi Edward Robert Silitonga, Kepala Bappeda Kab.
Sambas Tamhiriani, Sekretaris Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Barat Hairullah dan Peneliti Utama Kementerian Pekerjaan Umum: R. Pamekas.
Dalam upaya mengoptimalkan diplomasi perbatasan guna mendukung pembangunan di wilayah perbatasan, kerjasama dan koordinasi seluruh sektor dan
pemangku kepentingan baik di tingkat kabupaten, kota, kecamatan semua pihak
berperan penting. Optimalisasi diplomasi perbatasan berarti mengoptimalkan daya
upaya yang ada seperti modal, pembangunan SDM di dalam negeri serta pembangunan keamanan di wilayah perbatasan sebagai salah satu daya dukung bagi
tumbuhnya kepercayaan investor untuk masuk ke Indonesia, khususnya di wilayah
perbatasan. Pembangunan di perbatasan dilakukan dengan sentuhan khusus menyangkut optimalisasi potensi di perbatasan, (bersambung ke halaman 8)

PENYAMAAN PERSEPSI TENTANG VISI DAN MISI
PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

G

una meningkatkan peran dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam pelayanan publik, Kementerian Hukum dan
HAM menyelenggarakan Forum Group Discussion
yang di laksanakan pada 28-30 Agustus 2013 di
Yogyakarta. Forum ini dihadiri oleh seluruh pimpinan unit eselon 1 di lingkungan Kementerian
Hukum dan HAM. Forum ini memuat tentang
arahan kebijakan
dan pola perencanaan, audit kinerja dan keuangan, pelayanan
publik, penegakan
hukum, penguatan
kajian hukum serta
pengembangan
SDM dan karir.
Pada kesempatan yang sama
kepala
Badan
Penelitian
dan
Pengembangan HAM menyampaikan paparannya mengenai penguatan kajian hukum dan sasaran strategis capaian kinerja Balitbang HAM yaitu
pembentukan peraturan-perundang-undangan
yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Hasil penelitian pengembangan dan evaluasi yang
dilaksanakan oleh Badan Litbang HAM digunakan
sebagai rumusan kebijakan dan pembentukan
peraturan perundang-undangan dengan stakeholders dari berbagai instansi Kementerian/
Lembaga, Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota,
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
serta Perguruan Tinggi Negeri/Swasta.
Guna memenuhi capaian tersebut Badan
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Penelitian dan Pengembangan HAM melakukan
upaya pembentukan tenaga fungsional peneliti
di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
berdasarkan rumusan hasil Rakornis Balitbang
HAM 2013. Tujuan dibentuknya tenaga fungsional peneliti guna melaksanakan penelitian dan
pengembangan bidang Hukum dan HAM sesuai
program Legislasi Daerah (PROLEGDA) provinsi Kabupaten/Kota.
Adapun SDM
yang direkrut
berasal dari
para pegawai
divisi
Pelayanan Hukum
dan HAM dan
Divisi Administrasi Kanwil
Kemenkumham dengan
kepakaran
fungsional
peneliti Hukum dan Fungsional Peneliti HAM.
Dalam paparan yang lain disebutkan bahwa
perlu adanya pelaporan penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan
baik. Untuk menjalankan SPIP ini perlu adanya
pedoman baku tentang laporan penyelenggaraan SPIP dari Kementerian Hukum dan HAM baik
dari Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum
dan HAM selaku Penanggung Jawab Satuan Tugas
Penyelenggaraan Kementerian Hukum dan HAM,
Maupun dari Inspektorat Jenderal selaku Pengawas unit Intern Kemenkumham.

KUNJUNGAN KERJA DPRD
KABUPATEN BOJONEGORO

B

adan Penelitian dan Pengembangan HAM
mendapat kunjungan dari Tim Badan
Legislasi DPRD Kabupaten Bojonegoro
Provinsi Jawa Timur (9/9). Kegiatan yang difasilitasi oleh
bagian
Humas
dan Informasi ini
merupakan Kunjungan kerja yang
dilakukan oleh
a n g g o ta
D P R D
dalam
rangka
menambah referensi Badan Legislasi DPRD Kabupaten
Bojonegoro terhadap hak-hak dasar masyarakat
Kabupaten Bojonegoro yang terkait de-ngan masalah pembebasan Lahan Migas. Bagian Humas
Balitbangham menerima 13 delegasi anggota
DPRD guna dipertemukan dengan tim BalitbangHAM yang menangani permasalahan tersebut.
Dalam paparannya delegasi menyampaikan
bahwa Kabupaten Bojonegoro memiliki beberapa blok cadangan Migas yang bisa dieksplorasi.
Terdapat sekitar 600 hektar lahan yang dibebaskan dengan jumlah penduduk sekitar 3000 jiwa.
Yang jadi permasalahan adalah belum adaya
regulasi yang bisa melindungi masyarakat sekitar
dengan adanya pembebasan lahan untuk dijadikan eksplorasi migas, demikian yang disampaikan

oleh Syukur Priyanto selaku ketua delegasi dalam
sambutannya.
Dari hasil pertemuan diatas , dapat disimpulkan bahwa dalam rangka pembebasan lahan,
dibutuhkan
sebuah sinergi antar
berbagai
pihak, baik
Pemerintah
Pusat (Menteri Dalam
Negeri)
jika terkait
tanah kas
desa yang
lahan penggantinya
berada diluar wilayah
desa tempat eksploitasi, Pemerintah Provinsi
dalam rangka apraisal tanah, Pemerintah Daerah sebagai fasilitator (sebagaimana pernah dilakukan dalam memfasilitasi pembebasan lahan
EPC-1, serta Pemerintah Desa terkait tanah kas
desa. Selain itu, terkait dengan penanganan aspek dampak sosial, maka penyelesaiannya tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah daerah semata. Hal ini dikarenakan lingkup
penanganan aspek sosial tidak hanya mencakup
masalah kemiskinan, pengangguran, kompetensi
sumber daya manusia semata, namun juga terkait fasilitas umum (jalan, kesehatan, pendidikan,
penerangan / kelistrikan, sanitasi, dan lain-lain)
yang memerlukan sinergitas penanganan dari
pemerintah pusat dan provinsi.
Newsletter Edisi Semester II-2013
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SOSIALISASI BUKU PEDOMAN HAM
BAGI PETUGAS RUMAH DETENSI IMIGRASI

K
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egiatan Sosialisasi Buku Pedoman HAM
dan Bimbingan Teknis Penanganan HAM
Bagi Petugas Rumah Detensi Imigrasi di
Batam Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan selama 5 (lima) hari mulai tanggal 16 s.d 20 Juni
2013 dengan peserta dari Kantor Rumah Detensi
Imigrasi untuk wilayah Indonesia Barat dari Tanjung Pinang, Pekanbaru, Semarang, Pontianak,
DKI Jakarta, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung,
Banten, Aceh, dan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh
Badan Penelitian dan
Pengembangan
Hak
Asasi Manusia yang
bekerjasama dengan
International Organization for Migration
(IOM) di Indonesia dengan materi antara lain :
Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang
HAM, Kewajiban dan
Tanggung Jawab Negara, Instrumen HAM Nasional dan Internasional, Pelanggaran HAM dan
Mekanisme Penanganannya, Diskusi dan Pendalaman Materi (metode jaga warung) Kebijakan
Nasional dalam Penanganan Imigran Non Reguler, Sosialisasi Buku Pedoman HAM bagi Petugas Rudenim, Pencerahan tentang Implementasi
Buku Pedoman HAM di Rudenim, Transformasi
Konflik workshop.
		 Buku Pedoman HAM bagi Petugas Rudenim dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan
pemahaman HAM bagi petugas Rudenim dan sebagai acuan menangani para deteni dalam persNewsletter Edisi Semester II-2013

pektif hak asasi manusia.
Ditinjau dari aspek kelembagaan, maka
dalam hal penanganan para pencari suaka dan
pengungsi merupakan tupoksi dari Direktorat
Jenderal Imigrasi, secara khusus yakni tanggung
jawab petugas Rudenim. Untuk itu, penting bagi
petugas Rudenim bukan saja memahami penegakan hukum keimigrasian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Ke
imigrasian, namun juga harus diselaraskan dengan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999
tentang HAM.
Perlindungan dan
penegakan HAM tentu
saja bukan hanya untuk
deteni, tetapi juga bagi
petugas Rudenim. Sebagaimana kita ketahui
bahwa penanganan deteni di Rudenim masih
bersifat sektoral mengingat dasar hukumnya
masih berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal
Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010
tentang Penanganan Imigran Ilegal. Kondisi
Rudenim pun satu sama lain berbeda. Belum
lagi absennya standard prosedur dalam pelaksanaan tugas, sehingga harus diakui masih terdapat
banyak kekurangan. Namun demikian, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak deteni. Untuk mencegah terjadinya
pelanggaran hak-hak deteni, perlu adanya keseragaman baik terhadap rumah detensi maupun cara penanganannya.

Balitbang HAM Menyusun Buku Pedoman Kurikulum
Berbasis HAM Bagi Sekolah Dasar

B

idang Pengembangan Puslitbang Hak-hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya mengadakan
Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Buku Pedoman Kurikulum Berbasis Hak Asasi Manusia Bagi Sekolah Dasar di Provinsi Nusa
Tenggara Barat yang diikuti oleh para kepala sekolah dan guru sekolah dasar negeri dan swasta,
Dinas Pendidikan, Ketua Persatuan Guru Republik
Indonesia NTB , Wali Murid, Kanwil Hukum dan
HAM Nusa Tenggara Barat yang berjumlah 31
orang dengan narasumber Drs.H.Lalu Syafii,M.
M (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kafrawi S.H.,M.Si ( Ketua PUSHAM
Fakultas Hukum Universitas Mataram) dengan
dipandu moderator oleh Dra. Poerwati, M.Si (Kepala Bidang Pengembangan Hak-hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya Puslitbang Hak-hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya Balitbang HAM)(4/06).
Maksud dan tujuan dalam penyusunan buku
pedoman adalah sebagai panduan umum dalam
rangka memberikan pengetahuan tentang HAM
kepada peserta didik melalui kurikulum sekolah
dasar dan memberikan informasi dan pengetahuan kepada penyelenggara pemerintah baik Pusat maupun Daerah khususnya tentang kurikulum
berbasis HAM bagi sekolah dasar.

Berdasarkan hasil dari FGD dalam rangka Penyusunan Buku Pedoman Kurikulum Berbasis Hak Asasi Manusia Bagi Sekolah Dasar di
Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah bahwa pada
dasarnya Hak Asasi Manusia telah diperkenalkan melalui kurikulum pada setiap tingkat sekolah. Pendekatan berbasis hak asasi pada sekolah
merupakan suatu kesempatan untuk belajar dan
mempraktekkan nilai-nilai dan kerangka HAM.
Namun pemahaman tentang norma dan nilai
HAM di kalangan pelaksana pendidikan di tingkat
dasar masih sangat minim atau sangat terbatas,
hal ini yang menjadi salah satu penyebab masih
banyaknya pelaksana pendidikan yang mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan norma dan
nilai HAM ke dalam proses belajar mengajar di
sekolah karena selama ini guru-guru dibentuk
dan dididik hanya sebagai transmitter dari pada
pengetahuannya, tidak sebagai fasilitator atau
motivator.
Oleh karena itu perlu adanya petunjuk teknis atau buku pedoman dari pemerintah mengenai hal tersebut.
Materi pelajaran yang telah mengintegrasikan norma dan nilai HAM meliputi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), Ilmu
Pengetahuan Sosial, Agama, Budi Pekerti dan Seni
Budaya dan Kerajinan. Akan tetapi tidak semua
hak dasar manusia diperkenalkan pada jenjang
Sekolah Dasar. Perlu dibuat prioritas hak dasar
manusia yang dapat diperkenalkan pada tingkat
sekolah dasar di Nusa Tenggara Barat antara lain
hak untuk hidup, hak mengembangkan diri, hak
memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, dan hak anak.
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Tingkatkan Peran Humas Pemerintah
Melalui Bakohumas

D
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engan semakin maraknya pemberitaan
media massa terhadap pemerintah, perlu adanya langkah strategis bagi humas
pemerintah untuk mengimbangi informasi yang
disampaikan oleh media massa. Karena seringkali apa yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan berita yang diangkat atau dimuat. Dengan
melalui pendekatan personal dan penyampaian
informasi yang benar maka humas pemerintah
akan dapat merangkul hati masyarakat. Demikian
arahan yang disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana dalam kegiatan
Bakohumas di Bandung (12/9). Kegiatan yang
mengusung tema “Membangun Pemasyarakatan Yang Bersih dan Melayani” diharapkan dapat
merubah opini masyarakat terhadap pemasyarakatan. Berbagai pemberitaan mengenai pemasyarakatan yang belakangan ini menghiasi media
tentu memberikan gambaran yang tidak sejalan
dengan upaya yang dilakukan pemerintah. Ditengah permasalahan keterbatasan anggaran, lapas
yang melebihi kapasitas, keterbatasan jumlah
petugas dan opini masyarakat pemerintah beruNewsletter Edisi Semester II-2013

paya untuk terus memperbaiki diri.
Kegiatan yang dikemas dalam bentuk
seminar ini juga diisi dengan melakukan
peninjauan langsung ke beberapa lapas
di Bandung. dengan kunjungan lapas ini
peserta bisa mengetahui kondisi yang
ada. Masyarakat pada umumnya belum
mengetahui bahwa narapidana di dalam
lapas/rutan bukan hanya sekedar dicabut
kebebasanya, namun juga dibina agar
ketika mereka bebas dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat.
Pembinaan yang dimaksud yaitu pemberian modal keahlian dalam menghasilkan
produk kerajinan tangan seperti furniture, kaligrafi, budidaya jamur dan sebagainya; juga keahlian di bidang jasa seperti pijat refleksi, cukur
rambut, tata rias, laundry dan cuci mobil yang
semuanya tergabung ke dalam program bengkel
kerja. Yang terpenting adalah dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya baik
dalam produksi maupun pemasaran pruduk hasil
karya warga binaan. Karena hal ini akan sangat
berguna bagi warga binaan pemasyarakatan, baik
dari segi ekonomi maupun dari segi psikologis
berupa kebanggaan dan perasaan bahwa mereka
berharga.

K

TELAAHAN
REVITALISASI SISTEM PEMASYARAKATAN
DALAM PERSPEKTIF HAM

asus kaburnya tahanan di Rutan Baloi Batam merupakan pukulan kedua bagi jajaran Ditjen Pemasyarakatan Kementerian
Hukum dan HAM setelah terjadinya kerusuhan
dan bobolnya Lapas Tanjung Gusta. Modusnya
sangat mirip, penyanderaan, penyerangan dan
perusakan tempat tahanan. Memang para pelaku
berbeda, yang melarikan diri dari LP Tanjung
Gusta adalah narapidana,
sedangkan yang di Batam
adalah tahanan titipan.
Dari wawancara yang dilakukan oleh Tim Balitbang HAM
pada tanggal 30 Juli 2013 di
Rutan Baloi Batam ini terdapatnya sejumlah permasalahan yang disebut-sebut
sebagai pemicu diantaranya kondisi LP/Rutan yang tidak layak, kapasitas
yang menampung para tahanan yang melebihi
kapasitas normal, kecemburuan dari para penghuni Rutan dan LP, sarana dan fasilitas Rutan atau
LP yang tidak memadai juga menjadi salah satu
pemicu terjadinya aksi ketidakpuasan oleh para
penghuni Rutan/LP. Isu yang terhangat saat ini
adalah kontroversi seputar keberadaan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 99/2012 tentang pengetatan pemberian remisi terhadap narapidana kasus terorisme, korupsi, dan narkoba. Akibat dari
PP tersebut para napi dan tahanan merasa bimbang dan gusar tidak akan mendapatkan remisi
lagi. Berbagai faktor pemicu ini bisa saja dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan suasana tidak kondusif.
Revitalisasi sistem pemasyarakatan khusus-

nya di Rutan Baloi Batam harus segera dilakukan
baik sarana dan prasarana, begitu juga dari sisi
kualitas dan kuantitas terutama masalah sumber daya manusianya yang perlu ada penambahan pegawai. Penambahan pegawai ini harus diikuti dengan kualitas SDM petugas dalam
melaksanakan tugas di Lapas atau Rutan baik itu
mental dan fisik petugas pemasyarakatan, sarana
alat pengamanan juga harus
lebih dilengkapi.
Kasus yang terjadi di Rutan Baloi Batam yang sebenarnya dikarenakan oleh
suasana yang sempit dan
fasilitas yang sangat minim dan terbatas membuat
para tahanan/napi frustasi.
Kerusuhan dan kebobolan
beberapa lapas dan rutan akhir-akhir ini adalah
bukti banyaknya permasalahan dalam pengelolaan warga binaan.
Untuk itu kedepannya perlu juga disarankan pemberian subsidi silang PNBP Kementerian
Hukum dan HAM untuk lapas dan rutan terkait
dengan pembangunan lapas dan rutan baru yang
sudah sangat mendesak. Serta dengan mengevaluasi PP 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan hak
Warga Binaan Pemasyarakatan.
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meningkatkan kualitas infrastruktur di perbatasan, selain juga mempertimbangkan aspek
lingkungan. Pembangunan di wilayah perbatasan hendaknya diutamakan dalam bidang
pembangunan infrastruktur karena dengan
adanya infrastruktur yang memadai maka
akan menjadi pull factor bagi pembangunan
dan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Dalam pembangunan infrastruktur
dasar di wilayah perbatasan , hanya diperlukan 5 (lima) infrastruktur dasar, yaitu jalan,
kesehatan, pendidikan, air bersih dan listrik.
Perlunya percepatan pembangunan wilayah
perbatasan juga dikarenakan ada-nya ancaman degradasi kebangsaan.
Dalam hal perkembangan teknologi,
generasi muda di wilayah perbatasan kurang
tertarik untuk melanjutkan kegiatan bidang
pertanian karena belum adanya teknologi
pertanian yang diterapkan diwilayah tersebut. hal tersebut juga mendorong terjadinya
fenomena perpindahan penduduk di kecamatan Sajingan dan Paloh ke Malaysia untuk
bekerja sebagai buruh pertanian di negara
tetangga dari pada menggarap lahan pertaniannya sendiri. Oleh karena itu pembangunan SDM dan pembangunan teknologi perlu
mendapat perhatian disamping pembangunan infrastruktur dasar setempat.
Berkaitan dengan upaya perlindungan

WNI/TKI di luar negeri , proses perlindungan dilaksanakan sejak di dalam negeri. Khusus terhadap TKI,
upaya perlindungan dilaksanakan sejak proses rekrutmen yang melibatkan berbagai Kementerian dan Instansi. Dalam hal perlindungan WNI/TKI di luar negeri, perwakilan RI di luar negeri berkewajiban untuk
memberikan bantuan hukum bagi para WNI/TKI yang
bermasalah.
Sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan
pendidikan, Pemerintah Kabupaten Sambas berupaya
meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
dengan menganggarkan dana bagi penambahan dan
penyediaan tenaga guru. Perlunya peningkatan IPM
juga didorong dengan semakin meningkatnya angka
putus sekolah akibat belum adanya kebutuhan dari
masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang
lebih baik dan adanya dorongan untuk menjadi tenaga migran di Malaysia, Hongkong dan Taiwan.
Pengarah :
DR. Mualimin, S.H., M.H.
(Kepala Balitbang HAM)
Penanggung Jawab :
Ir. Maruahal Simanjuntak, S.H., M.M.
(Sekretaris Balitbang HAM)
Ketua :
Drs. Halasan Pardede
(Kepala Bagian Humas & Informasi)
Redaktur :
Sabir BcKN, S.Sos
Agus Priyatna, A.Md.
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