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Kata Pengantar

Administrasi peradilan di Indonesia, terutama dalam konteks paska maupun rentan
konflik, sangat membutuhkan pengintegrasian nilai-nilai serta standar-standar hak asasi
manusia. Hal ini bukan saja disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia merupakan Negara
pihak dalam berbagai Konvensi Internasional yang berhubungan dengan hak asasi
manusia, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, namun juga
karena penerapan suatu sistem keadilan yang melanggar hak asasi manusia dan tidak
peka terhadap kebutuhan khusus wilayah-wilayah paska atau rentan konflik tidak akan
dapat bersumbangsih positif terhadap usaha resolusi konflik dan pemeliharaan
perdamaian.

Kebutuhan akan sistem peradilan yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia
terutama dalam konteks masyarakat paska maupun rentan konflik inilah yang memicu
kami untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan untuk tujuan peningkatan kapasitas
Penegak Hukum dan pengarusutamaan Hak Asasi Manusia di Papua. Kegiatan ini
diselenggarakan oleh kerjasama tiga organisasi yang konsen dalam bidang reformasi
peradilan, dan mempromosikan nilai-nilai hak asasi manusia, yaitu Institute for Criminal
Justice Reform (ICJR), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dan The War
Crimes Studies Center (WCSC) Univercity of Berkeley, bekerjasama dengan Mahkamah
Agung Republik Indonesia.

Program peningkatan kapasitas penegak hukum dan pengarusutamaan hak asasi manusia
di Papua ini, telah dilakukan sejak tahun 2010, dengan berbagai aktivitas kegiatan turunan
meliputi Penyusunan Modul atau Panduan Pelatihan, Pelatihan Hak Asasi Manusia bagi
Aparat Penegak Hukum di Papua yang terdiri dari 6 (enam) rangkaian pelatihan, mulai
dari tingkat dasar hingga tingkat pelatihan untuk pelatih, riset kecil, symposium hukum,
dan pengintegrasian modul Hak Asasi Manusia kedalam kurikulum pendidikan dan latihan
pada 5 (lima) Badan Pendidikan dan Pelatihan Aparat Penegak Hukum.

Modul ini, merupakan salah satu seri dari Serial Modul HAM yang kami susun, yang
terdiri dari Modul Dasar, Modul Lanjutan, dan Modul untuk Pelatih. Rangkaian 6 pelatihan
hak asasi manusia juga menggunakan serial modul tersebut sebagai panduan. Para
penyusun modul merupakan individu-individu yang bertahun-tahun telah berkecimpung
dalam dunia pendidikan dan penyusunan modul Hak Asasi Manusia. Proses penyusunan
modul juga melibatkan ahli di bidang Pendidikan Hak Asasi Manusia sebagai konsultan.
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Disamping itu, kami juga melakukan diskusi dengan para pendidik pada Lembaga
Pendidikan Polisi, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Komnas HAM, dan Lembaga
Pemasyarakatan/ Departemen Hukum dan HAM.

Teriring rasa syukur dan bahagia, kami mengucapkan terima kasih kepada US Department
of State, yang telah mendukung program ini; Mahkamah Agung Republik Indonesia
sebagai institusi penyelenggara kerjasama; Djoko Sarwoko, S.H.,M.H., Ketua Muda Pidana
Khusus MA RI; Dr. Darmono, S.H., MM., Wakil Jaksa Agung RI, dan para anggota dewan
penasihat program ini, yang telah memberikan masukan-masukan berharga.

Secara khusus, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Diklat Litbang
Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, I Gede Agung Sumanatha, S.H.,M.H.; Kepala
Lembaga Pendidikan Polisi (Lemdikpol) RI, Komjenpol. Oegroseno, S.H. beserta Direktur
Pembinaan dan Pelatihan, Brigjenpol. Drs. Lalu Suprapta;  Kepala Badan Pendidikan dan
Latihan Kejaksaan Agung RI, Mahfud Mannan, S.H.,MH.; Sekretaris Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan, Dra.Susy Susilawati,S.H.,M.H; dan Ketua Komnas HAM RI, Ifdhal
Kasim, S.H., atas dukungan dan masukan-masukan yang telah diberikan khususnya
terhadap pelaksanaan pelatihan dan perbaikan penyusunan modul pelatihan. Terima kasih
juga kami sampaikan kepada para reader (pembaca) modul dari perwakilan institusi,
Kurnia Yani Darmono, S.H.,MH., mewakili Mahkamah Agung; Drs. Syafruddin mewakili
Kepolisian; Rakhmat Taufani, S.H., mewakili Kejaksaan Agung; Andi Wijaya Rifa’i mewakili
Depkum HAM, dan  Sriyana, SH.,L.LM., DFM. mewakili Komnas HAM.

Pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih  kepada Pengadilan Tinggi
Papua, Kejaksaan Tinggi Papua, Kepolisian Daerah Papua, Lapas Kelas IIA Nabire, dan
Komnas HAM Perwakilan Papua, atas kerjasama yang terbangun dan dukungan yang
diberikan sehingga kegiatan-kegiatan dalam program ini dapat berjalan dengan baik.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pendidik hak asasi manusia seperti
Antharini Arna, Asfinawati, dan Boy Fidro karena telah memberikan masukan terhadap
proses penyusunan modul ini serta para narasumber dalam pelatihan. Ucapan terima
kasih juga kami berikan kepada tim penulis, tim fasilitator yang terdiri dari para pendidik
hak asasi manusia dan Mahkamah Agung (Boy Fidro, Atikah Nuraini, Herizal E Arifin,
Bambang T Dahana, DR. Andriani Nurdin SH, MH-Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Palangkaraya  dan  Roki Panjaitan SH-Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta). Tak lupa kami
ucapkan terima kasih kepada seluruh tim sekretariat dari ICJR, ELSAM dan WCSC. Kami
mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu
persatu.

Kami menyadari, bahwa modul ini masih memerlukan pengembangan. Oleh karena itu,
kami membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun, guna perbaikan kedepan.
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Akhir kata, semoga modul ini bermanfaat khusunya bagi kepustakaan di masing-masing
badan pendidikan dan latihan institusi penegak hukum, dan bisa menjadi referensi HAM
yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan Penegak Hukum, khususnya para
Penegak Hukum yang bertugas di wilayah rentan konflik.

Jakarta, Januari 2012

Institute for Criminal Justice Reform,

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat,

The War Crime Studies Center
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DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI
Kata Sambutan

Dalam sistem penegakkan hukum terpadu, pegawai Pemasyarakatan merupakan salah
satu bagian dari aparat penegak hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-
undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang berbunyi “petugas
pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang
pembinaan, pembimbingan, dan pengamanan warga binaan”. Disamping itu penegasan
juga tercantum dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
dan peraturan pelaksananya, serta dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak.

Dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Pemasyarakatan memiliki posisi
yang sangat penting dalam fungsi penegakkan hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu
fungsi memberikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi tersangka, terdakwa,
dan terpidana. Pemasyarakatan merupakan instansi Penegak Hukum yang terlibat dalam
proses penegakkan hukum, mulai dari pra hingga post adjudikasi.

Karena begitu vitalnya fungsi Pemasyarakatan dalam penegakkan dan perlindungan Hak
Asasi Manusia tersebut, maka diperlukan daya dukung tenaga fungsional pemasyarakatan
yang memiliki integritas yang baik, dan berkualitas. Pengetahuan atau wawasan, serta
pemahaman akan Hak Asasi Manusia dan hak-hak tersangka, terdakwa, dan narapidana
, juga menjadi penting dalam praktek keseharian para petugas Pemasyarakatan dalam
menjalankan tugasnya.

Melalui kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Institute for Criminal
Justice Reform (ICJR), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), dan The War
Crime Studies Center Universitas of Berkeley (WCSC) atas kekonsistenannya melibatkan
para pegawai Pemasyarakatan yang bekerja di wilayah hukum Papua untuk mengikuti
rangkaian Pelatihan HAM bagi Aparat Penegak Hukum di Wilayah Rentan Konflik. Sistem
dalam pelatihan tersebut sangat baik, karena mendudukan bersama atau mengintegrasikan
para aparat penegak hukum dari 5 institusi yaitu Pemasyarakatan, Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan, dan Komnas HAM. Semoga, apa yang telah diperoleh selama pelatihan, baik
teori maupun praktek, dapat menambah pemahaman bagaimana, menerapkan nilai-nilai
Hak Asasi Manusia dalam menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
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Kami juga menyambut baik, dengan terbit dan disosialisasikannya Seri Modul HAM bagi
Aparat penegak Hukum ini. Seri Modul HAM ini akan menjadi bahan referensi ajar dalam
Pendidikan Pemasyarakatan. Akhir kata, semoga Seri Modul HAM ini dapat bermanfaat
dan menjadi tambahan dalam pustaka dunia pendidikan, khusunya pendidikan aparat
penegak hukum.

Jakarta, Januari 2012
Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Dra. Susi Susilowati, S.H.,M.H.
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KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI
Kata Sambutan

Setiap anggota Polri memiliki peranan sebagai pemelihara kemananan dan ketertiban
masyarakat, penegak hukum, pelindung , pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.
Polri menjalankan tugas dan peranan tersebut dengan berbasis pada sistem hukum dan
perundang-undangan Nasional, juga dengan mengikuti prinspi-prinsip universal yang
berlaku dalam Perpolisian Internasional.

Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa “Sifat Negara Republik Indonesia sebagai Negara
hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan yang menjamin persamaan
kedudukan semua warga Negara di dalam hukum…”. Dari pernyataan tersebut, dengan
jelas tercermin bahwa Indonesia bertekad untuk memajukan dan melindungi Hak Asasi
Manusia secara terus menerus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai alat negara, setiap anggota Polri memiliki
kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan Hak Asasi Manusia. Oleh
karena itu, untuk menunjang pelaksanaan kewajiban tersebut, Kepolisian Negara
Republik Indonesia telah mengeluarkan suatu pedoman dasar bagi tiap anggotanya dalam
pelaksanaan tugas dan peran tersebut, yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi
Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kendati telah memiliki pedoman dasar tersebut, sebagai penambahan dan pengembangan
wawasan, pengetahuan, dan pemahaman tentang Hak Asasi Manusia, maka setiap anggota
Polri perlu bermawas diri, perlu terus meningkatkan ketrampilan dalam mengintegrasikan
nilai-nilai Hak Asasi Manusia kedalam tugas kesehariannya sebagai penegak hukum.

Oleh karena itu, saya menghargai dan menyampaikan terima kasih kepada Institute for
Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), dan
The War Crime Studies Center Universitas of Berkeley (WCSC), yang telah
mengikutsertakan Anggota Polri dari Kepolisian Daerah Papua dalam enam rangkaian
Pelatihan HAM bagi Aparat Penegak Hukum, serta melibatkan para Gadik (tenaga
pendidik) Lemdikpol, dalam merefisi seri modul ini.
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Terbitnya seri modul ini, akan menjadi tambahan referensi HAM bagi para aparat penegak
hukum, khususnya Polisi. Semoga modul ini memberikan faedah tersendiri, menjadi
pencerahan dalam memahami tentang apa, bagaimana, prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia
baik dalam Konstitusi kita, maupun Peraturan Internasional dalam konteks Administrasi
Peradilan. Amin.

Jakarta, Januari 2012
Kepala Lembaga Pendidikan Polisi Republik Indonesia

Komjen. Pol. Drs. Oegroseno, S.H.

x



KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Kata Sambutan

Dalam lingkup tugasnya sebagai Aparat Penegak Hukum, seorang Jaksa atau Penuntut
Umum memiliki kewenangan yang sangat luas. Sebagaimana disebutkan dalam KUHAP,
Jaksa memiliki kekuasaan untuk menahan pelaku kejahatan, menerima dan memeriksa
berkas perkara penyidikan dari penyidik, mengadakan prapenuntutan apabila terdapat
kekurangan pada penyidikan dengan memberi petunjuk-petunjuk kepada Penyidik,
memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan,
membuat surat dakwaan, menyampaikan pemberitahuan kepada Terdakwa tentang
ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan, melakukan penuntutan, menutup perkara
demi kepentingan hukum, melaksanakan penetapan hakim. Dengan keluasan wewenang
tersebut, maka seyogyanya, seorang Jaksa merupakan individu-individu pilihan yang
memiliki integritas yang baik, dan professional dalam mengemban tugasnya sebagai
Penuntut Umum.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Penuntut Umum, Jaksa harus menghormati dan
melindungi martabat manusia dan mempertahankan serta menjunjung tinggi hak asasi
manusia semua orang. Oleh karenanya, seorang Jaksa harus mengerti, dan memahami
norma-norma Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam sistem hukum kita. Oleh karena
itu, diperlukan sebuah wadah sebagai upaya peningkatan kapasitas, kemampuan, dan
wawasan tentang hak asasi manusia bagi kalangan Jaksa.

Badan Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung menyambut baik dengan diterbitkannya
Seri Modul HAM bagi Aparat Penegak Hukum di Wilayah Rentan Konflik yang telah
disusun oleh tim Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Studi dan Advokasi
Masyarakat (Elsam), dan The War Studies Center Universitas of Berkeley (WCSC) ini.

Modul ini akan menjawab sekaligus memenuhi kebutuhan praktis para Penegak Hukum,
khusunya Jaksa, lebih khusus lagi para Jaksa yang bertugas di wilayah rentan konflik.
Kehadiran modul ini tentu akan menjadi referensi tersendiri ditengah minimnya referensi
serupa bagi kalangan Aparat Penegak Hukum.
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Badan Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung, melalui kesempatan ini juga
menyampaikan terima kasih kepada ICJR, Elsam, dan WCSC, yang telah melibatkan
para Jaksa di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Papua dan para Widyaiswara Badan Diklat
Kejaksaan untuk menjadi peserta latih dalam Pelatihan HAM bagi Aparat Penegak Hukum
yang diselenggarakan sejak tahun 2010 hingga tahun 2011.

Semoga melalui pelatihan tersebut dan melalui seri modul ini, pengetahuan dan wawasan
Hak Asasi Manusia di kalangan Jaksa akan bertambah, sehingga kedepan diharapkan
dapat bermanfaat dalam menjalankan tugasnya sebagai Aparat penegak Hukum.

Jakarta, Januari 2012
Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung RI

Mahfud Mannan, S.H., M.H.
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Kata Sambutan

Paska reformasi, Indonesia telah melakukan sejumlah pembaharuan dalam rangka
menciptakan sistem peradilan yang mendekati standar-standar Hak Asasi Manusia. Mulai
dari amandemen UUD 1945 yang memuat sejumlah hak atas peradilan yang adil,
persamaan dimuka hukum, hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut,
dan independensi kekuasaan kehakiman dan badan-badan peradilan.

Selain kemajuan atas jaminan Hak Asasi Manusia, upaya untuk mendekatkan standar
Hak Asasi Manusia dalam administrasi peradilan juga terus dilakukan, diantaranya dengan
adanya perubahan sejumlah regulasi untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip Hak
Asasi Manusia dalam Administrasi Peradilan.

Administrasi peradilan, sebagaimana komponen-komponen pemerintahan lainnya,
merupakan suatu sistem yang berfungsi menegakkan , menghormati, memajukan, dan
melindungi hak-hak asasi manusia sebagaimana ditentukan dalam konstitusi dan
perundang-undangan.

Dalam konteks paska konflik, sistem administrasi peradilan, sangat membutuhkan
pengintegrasian nilai-nilai dan standar-standar Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya,
dibutuhkan ketrampilan khusus di kalangan para penegak hukum yang bertugas di
wilayah rentan konflik.

Mahkamah Agung menyambut baik, dan secara khusus mengucapkan terima kasih
kepada tim Institute for Criminal Juctice Reform (ICJR), Lembaga Studi dan Advokasi
Masyarakat (Elsam), dan The War Crime Studies Center Universitas of Berkeley (WCSC)
yang telah menginisiasi program peningkatan kapasitas penegak hukum dan
pengarusutamaan HAM di Papua, dengan melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan,
diantaranya adalah Pelatihan HAM bagi Aparat Penegak Hukum, mulai dari tingkat dasar
hingga tingkat pelatihan untuk pelatih, berikut penyusunan dan penerbitan seri modul
HAM.
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Pelatihan yang telah dilaksanakan memiliki beberapa kelebihan, diantaranya, pelatihan
memang dirancang khusus bagi para penegak hukum yang bertugas di wilayah hukum
Papua, kedua, pelatihan yang menggunakan metode pendidikan orang dewasa (andragogy)
tersebut, menempatkan unsur Polisi, Jaksa, Hakim, Petugas Pemasyarakatan, dan Anggota
Komnas HAM wilayah Papua, duduk bersama dalam satu forum belajar. Pelatihan yang
diterapkan juga menggunakan metode partisipatif, dimana para peserta latih bertindak
aktif, berbagi pengalaman dan pengetahuan baru.

Seri modul ini, merupakan sumbangan pemikiran yang akan memberikan tambahan
pengetahuan dan wawasan bagi penegak hukum, dalam hal ini khusunya para Hakim
yang bekerja di wilayah rentan konflik.

Akhir kata, saya memberikan apresiasi kepada ICJR, Elsam, dan WCSC sebagai tim
pelaksana program. Dedikasai dan konsistensinya dalam meningkatkan pemahaman HAM
di kalangan Aparat Penegak Hukum, telah memberikan warna dalam memajukan HAM
di Indonesia.

Jakarta, Januari 2012
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan
Peradilan

SITI NURDJANAH, SH., MH.
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PENDAHULUAN

Penegakkan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan tanggungjawab Negara
melalui peran eksekutif, legislative, dan yudikatif. Dalam melaksanakan tanggungjawab
tersebut, tentu memerlukan sebuah kemandirian dan kerjasama antara tiap lembaga.
Khusus untuk lembaga-lembaga yang menjalankan peran yudikatif, kemandirian dan
kerjasama tersebut sangat diperlukan dalam hal menjalankan fungsi manajemen dalam
penanganan sebuah perkara serta prosedur dan praktek dalam hak kekuasaan untuk
mengadili. Hal inilah yang menjadi perhatian dari administrasi peradilan.

Administrasi peradilan hanya akan berperan maksimal jika dalam pelaksanannya, seluruh
lembaga penegakkan hukum menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan
mengintegrasikan dan menjunjung tinggi nilai, prinsip dan standar Hak Asasi Manusia.
Untuk mewujudkan hal tersebut, sangat diperlukan aparat penegak hukum yang memiliki
pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia. Pemahaman tersebut tentu diperoleh melalui
kurikulum pendidikan dan pelatihan di masing-masing institusi penegak hukum.

Materi Hak Asasi  Manusia selama berintergrasi kedalam kurikulum pendidikan di masing-
masing institusi penegak hukum, dalam proses pengajarannya, tentu memerlukan tenaga
pendidik atau pelatih yang berasal dari internal institusi yang memiliki pengetahuan Hak
Asasi Manusia dengan baik. Hal inilah yang mendorong ICJR, ELSAM, dan WCSC  untuk
menyelenggarakan serangkaian pelatihan Hak Asasi Manusia bagi aparat penegak hukum
terutama yang bertugas di wilayah rentan konflik.

Rangkaian pelatihan tersebut terdiri dari Pelatihan Hak Asasi Manusia untuk Aparat
Penegak Hukum di Papua Tingkat Dasar, Pelatihan Hak Asasi Manusia untuk Aparat
Penegak Hukum di Papua Tingkat Lanjut, dan Pelatihan untuk Pelatih Hak Asasi Manusia
Bagi Aparat Penegak Hukum. Setiap pelatihan tersebut memiliki modul yang berbeda-
beda sesuai tingkat pelatihannya. Modul ini merupakan panduan yang digunakan dalam
Pelatihan Hak Asasi Manusia untuk Aparat Penegak Hukum di Papua Tingkat Dasar.

Pelatihan Hak Asasi Manusia untuk Aparat Penegak Hukum di Papua Tingkat Dasar  terdiri
dari 2 (dua) tahap. Setiap tahap menggunakan modul/ panduan yang sedikit berbeda.
Panduan pada Pelatihan Tingkat Dasar Tahap Kedua merupakan perbaikkan dari Modul
Pelatihan Tingkat Dasar Tahap I. Modul ini, merupakan Modul Tingkat Dasar yang telah
direvisi, yang digunakan pada pelatihan tingkat dasar tahap kedua. Modul ini terdiri dari
4 bagian Modul, Modul satu berisi pembukaan, harapan, dan orientasi belajar. Modul 2
berisi tentang konstitusi dan Hak Asasi Manusia, sedangkan modul tiga berisi tentang
mekanisme penegakkan Hak Asasi Manusia. Modul 4 mengulas tentang administrasi
peradilan dan Hak Asasi Manusia.  Dalam setiap bagian  terdapat bahan rujukan dan
bahan bacaan masing-masing.
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MENETAPKAN TUJUAN

Target yang ingin dicapai dalam proses penerbitan modul ini adalah mendorong
peningkatan kapasitas para pendidik/ pelatih/ widiaswara di instansi penegak hukum,
terutama dalam penyelenggaraan pendidikan Hak Asasi Manusia. Serta mendorong para
penegak hukum untuk mampu melakukan pendidikan Hak Asasi Manusia di intansinya.

PROSES PENYUSUNAN MODUL

Proses pembuatan modul ini melalui beberapa tahap. Dimulai dengan pembentukan tim
penulis yang terdiri dari individu-individu yang berpengalaman dalam dunia pendidikan
Hak Asasi Manusia dan penyusunan modul Hak Asasi Manusia. Setelah itu kami
mendiskusikan tentang konsep penyusunan modul, diskusi tersebut melibatkan para ahli,
diantaranya mereka yang telah banyak berkecimpung dalam dunia Hak Asasi Manusia,
penanganan pelanggaran Hak Asasi Manusia di wilayah rentan konflik. Kemudian kami
juga melakukan diskusi terbatas dengan para pendidik/ pelatih di Diklat penegak hukum,
dan para pendidik Hak Asasi Manusia. Diskusi tersebut memperoleh masukan mengenai
pendekatan terbaik dalam proses pendidikan bagi aparat penegak hukum. Kemudian
kami juga melibatkan para pendidik/ pelatih di Diklat masing-masing sebagai pembaca,
untuk memberikan masukan akhir terhadap manual ini. Metode yang kami gunakan
untuk menggali masukan tersebut diantaranya yaitu melalui FGD (focus group discussion),
diskusi terbatas dengan pembaca. Setelah tim pembaca dari masing-masing institusi
memberikan masukannya, tahap selanjutnya adalah editing oleh editor.  Seri modul ini
kami integrasikan ke masing-masing badan Diklat penegak hukum, yang dapat digunakan
sebagai referensi bahan ajar Hak Asasi Manusia.

IDENTIFIKASI PESERTA DAN KEBUTUHANNYA

Sasaran pengguna modul ini adalah mereka yang berprofesi sebagai pendidik/pelatih/
widiaswara di masing-masing instansi penegak hukum. Selain itu, modul ini juga dapat
digunakan oleh para penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan petugas lapas), terutama
yang bertugas di wilayah rentan konflik. Sehingga pengguna modul ini mampu melakukan
pendidikan Hak Asasi Manusia.
Penggunaan modul ini dalam pelatihan Hak Asasi Manusia harus memperhatikan
keseimbangan gender diantara peserta, fasilitator, narasumber dan semua pihak yang
terlibat dalam kegiatan pendidikan. Serta memastikan bahwa pendidikan tersebut  secara
aktif membahas persoalan pendidikan Hak Asasi Manusia serta aplikasinya di lingkungan
kerja penegak hukum.
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PRINSIP UTAMA DALAM MODUL

Modul pelatihan / pendidikan bagi orang dewasa (andragogy). Andragogy  menempatkan
peserta belajar sebagai orang-orang yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman,
oleh karena itu modul pelatihan/ pendidikan ini juga menganut prinsip-prinsip :

a . Experiential Learning. Pelatihan ini bertumpu pada pengalaman peserta. Dengan
metode ini proses belajar tidak hanya mengandalkan narasumber tapi berangkat
dari pengalaman dan refleksi terhadap pengalaman yang dialami ;

b. Berfikir secara kritis dan kreatif (critico-creative thingking). Manual pelatihan ini
tidak disusun secara dogmatis dan satu arah; sebaliknya manual ini diolah dengan
memasukkan metode-metode yang memungkinkan para peserta mengembangkan
pemikiran kritis yang bersifat konstruktif, kreatif dan sebanyak mungkin berangkat
dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki peserta ;

c. Belajar bersama (collective learning). Pelatihan ini dimaksudkan sebagai proses belajar
bersama antara sesama peserta, peserta dan fasilitator dan narasumber. Perbedaan
gaya belajar peserta menjadi kekayaan yang dapat dimanfaatkan bersama ;

d. Dapat diterapkan (applicable) atau bersifat praktis sesuai kebutuhan peserta yaitu
kalangan penegak hukum. Namun secara umum manual ini juga dapat
dimanfaatkan oleh mereka yang bukan dari kalangan tersebut dengan
menyesuaikan sejumlah muatan dan kegiatan yang ada di dalamnya.

ALUR

Secara garis besar modul ini terdiri 4 bagian, yaitu :

Modul Sub Pokok Materi 
 

Tujuan Durasi 

Modul 1 
Pembukaan, 

Harapan, dan 
Orientasi 

Belajar 

1. Pembukaan ; 
2. Perkenalan : “Memperkenalkan 

Pasangan” ; 
3. Menyepakati Aturan dan 

Identifikasi Harapan ; 
4. Metodologi dan Alur Belajar 

1. Peserta mengetahui latar 
belakang, tujuan, dan 
sasaran pelatihan ; 

2. Peserta dapat saling 
mengenal satu sama lain ; 

3. Peserta bersama-sama 
mengembangkan aturan 
bersama selama pelatihan 
untuk memastikan 
terbangunnya dinamika 
kelompok yang efektif ;  

4. Peserta dapat bersama-sama 
mengidentifikasikan 
harapan mereka dari 
pelatihan ini yang kemudian 
dikaitkan pada tujuan dan 
sasaran pelatihan  

165 Menit 
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xx

Modul 2 
Konstitusi 
dan Hak 

Asasi 
Manusia 

420 Menit

Modul 3 
Mekanisme 
Penegakkan 
Hak Asasi 
Manusia

Modul 4

 

355 Menit

740 menit
1. Pengenalan tujuan modul ;
2. Memahami administrasi peradilan 

dan hak asasi manusia ;
3. Dimensi-dimensi hak asasi 

manusia dalam administrasi 
peradilan ;

4. Praktek administrasi peradilan di 
Indonesia ;

5. Studi kasus  penerapan 
administrasi peradilan di 
Indonesia ;

6.   Memahami hak-hak    korban 
kejahatan dan korban pelanggaran 
HAM

1. Peserta memahami pentingnya 
administrasi peradilan dalam 
penegakkan HAM ;

2. Peserta memahami aspek-
aspek administrasi peradilan 
berdasarkan standar hukum 
nasional dan internasional ;

3. Peserta mampu menerapkan 
prinsip-prinsip HAM dalam 
administrasi peradilan dan 
mampu mengidentifikasikan 
kebutuhan khusus dalam 
administrasi peradilan ;

4. Peserta memahami adanya konteks 
khusus, yakni hukum adat, dalam 
penegakkan HAM di Papua

1. Pengenalan tujuan modul; 
2 .Memahami hak asasi manusia

dalam konstitusi kita :
“Temukan hak asasi manusia
dalam konstitusi” ; 

3. Kewajiban Negara dalam
pelaksanaan hak asasi manusia ;

4. Meletakkan Papua dalam 
Konteks  

1. Pengenalan tujuan sesi ;
2 .Pelanggaran Hak Asasi Manusia ;
3. Lembaga-lembaga Penegakkan

HAM ; 
4. Memahami mekanisme  

penegakkan HAM melalui  
administrasi peradilan di luar 
sistem peradilan pidana ;

1. Peserta memahami mengapa hak 
asasi manusia masuk dalam 
konstitusi kita ; 

2. Peserta memahami muatan 
ketentuan hak asasi manusia 
dalam konstitusi kita ;
a. Kewajiban Negara dalam 

hak asasi manusia ; 
b. Hak-hak asasi manusia 

yang diatur dalam 
konstitusi kita;

c. Pelaksanaan hak asasia 
manusia dalam peraturan 
perundang-undangan 
nasional;

3. Peserta memahami prinsip-
prinsip Negara hukum sebagai 
suatu kerangka dimana 
penegakkan hak asasi manusia 
ditempatkan sesuai dengan 
konstitusi

1. Peserta memahami
mekanisme dan peraturan 
Perundang-undangan terkait 
Hak Asasi Manusia 

2. Peserta memahami peran, 
tugas, dan kewenangan 
lembaga-lembaga pemerintah 
dan non pemerintah (dalam hal 
ini komisi atau lembaga) dalam 
penegakkan HAM.



Salah satu kekhususan dari modul ini adalah bahwa modul ini dikhususkan bagi para
penegak hukum yang bekerja di wilayah rentan konflik. Dalam kesempatan  ini, wilayah
rentan konflik yang diangkat adalah Papua. Oleh karena itu beberapa contoh kasus yang
tertera dalam modul ini mengambil contoh Papua. Demikian juga Pelatihan HAM yang
dilaksanakan, dimana para peserta latih adalah para penegak hukum yang bertugas di
wilayah hukum Papua, dengan beberapa kualifikasi yang ditetapkan oleh penyelenggara
dengan pertimbangan dan sepengetahuan masing-masing institusi penegak hukum di
level nasional (Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Lemdik Polri, Ditjen Pemasyarakatan,
dan Komnas HAM).
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Modul 1

Pembukaan, Harapan,  dan Orientasi Belajar

Pengantar

Administrasi peradilan di Indonesia, terutama dalam konteks paska konflik, sangat
membutuhkan pengintegrasian nilai-nilai serta standar-standar Hak Asasi Manusia (HAM).
Hal ini terutama karena penerapan suatu sistem keadilan yang melanggar HAM dan tidak
sensitif terhadap kebutuhan khusus wilayah-wilayah paska konflik tidak akan dapat
bersumbangsih positif terhadap usaha resolusi konflik. Hal ini diakui oleh UU No. 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang menyatakan bahwa salah
satu alasan mengapa Papua diberikan status otonomi khusus adalah “bahwa
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini
belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya
kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum
sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua,
khususnya masyarakat Papua”1. Dengan kata lain, terdapat aspirasi untuk menciptakan
situasi di Papua dimana terdapat penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang memenuhi
rasa keadilan, dimana rule of law ditegakkan dan Hak Asasi Manusia dihormati. Guna
mewujudkan hal ini, diperlukan suatu administrasi peradilan yang dalam kinerjanya
menegakkan, menghormati, memajukan, melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hal itu, dipandang perlu untuk menyelenggarakan pelatihan Hak Asasi
Manuasia bagi Aparat Penegak Hukum guna meningkatkan profesionalisme dalam
menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya.

Pelatihan ini secara khusus dirancang bagi para penegak hukum di propinsi Papua, yaitu
Hakim, Jaksa, Polisi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia serta Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan. Diharapkan pelatihan ini akan membantu untuk menghilangkan
dikotomi antara Hak Asasi Manusia dan penegakkan hukum, dan menunjukkan bahwa
sebenarnya administrasi peradilan, sebagaimana juga komponen-komponen pemerintahan
lainnya, merupakan suatu sistem yang salah satu tugas utamanya adalah untuk

1 Pertimbangan poin f, UU no. 21 tahun 2001, diunduh  pada tanggal 18 Juni 2010 di http://legislasi.mahkamahagung.go.id/
docs/UU/2001/UU%20NO%2021%20TH%202001.pdf
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menegakkan, menghormati, memajukan, dan melindungi hak-hak asasi manusia
sebagaimana yang ditentukan di dalam Konstitusi dan perundang-undangan. Pelatihan
ini juga bertujuan untuk memperkuat keterampilan para hakim, jaksa, polisi, petugas
pemasyarakatan dan masyarakat sipil dalam mengintegrasikan standar-standar Hak Asasi
Manusia dalam kinerja kesehariannya khususnya dalam situasi paska konflik, dalam hal
ini terutama di Papua.

Modul ini merupakan modul pertama, yang bertujuan untuk menjadi titik awal dari proses
pembelajaran dan memberikan kesempatan bagi para peserta untuk saling mengenal,
mengetahui latar belakang dan alur pembelajaran dari pelatihan ini. Modul pertama ini
meletakkan konteks kekhususan Papua sebagai acuan selama pelatihan.  Selain modul
pertama ini, terdapat tiga modul lain yang akan digunakan selama pelatihan, yaitu   Modul
Kedua akan berbicara tentang Konstitusi dan HAM, yakni memberikan pendalaman
tentang bagaimana konsep Hak Asasi Manusia terkandung dalam Undang-Undang Dasar
dan penerapannya dalam perundang-undangan di Indonesia. Modul Ketiga akan
membahas tentang mekanisme penegakkan HAM nasional dan bagaimana peran para
penegak hukum dalam penjalanan mekanisme-mekanisme tersebut. Modul Keempat
kemudian akan menelaah konsep administrasi peradilan dan Hak Asasi Manusia, dimana
akan dijelaskan tentang hubungan antara kedua konsep ini, serta prinsip-prinsip yang
perlu dipatuhi oleh para penegak hukum untuk memastikan adanya sistem administrasi
peradilan yang baik dalam suatu negara hukum yang demokratis sebagaimana Indonesia
seharusnya.

 Proses pelatihan ini dirancang dengan mematuhi prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa
(andragogy). Andragogy menekankan bahwa dalam perancangan pembelajaran bagi peserta
latih orang dewasa, ada beberapa asumsi dasar yang harus mendasarinya: (1) orang dewasa
perlu tahu mengapa mereka perlu untuk mempelajari sesuatu (2) orang dewasa perlu
belajar melalui pengalaman (3) orang dewasa mempelajari sesuatu sebagai pemecahan
masalah dan (4) orang dewasa belajar dengan lebih baik ketika suatu topik memiliki manfaat
yang nyata2. Oleh sebab itu, pelatihan ini dirancang dengan menggunakan metode-metode
partisipatoris, yakni proses-proses yang mengizinkan peserta untuk terlibat dalam suatu
proses pembelajaran secara aktif dan tidak hanya sekedar menekankan kepada isi yang
hendak diajarkan saja. Androgogy menempatkan peserta belajar sebagai orang-orang yang
telah memiliki pengetahuan dan pengalaman, dan instruktur atau fasilitator dalam suatu
proses pembelajaran pada posisi hirarkis, bukan sebagai guru atau dosen, melainkan  untuk
memfasilitasi  proses belajar dalam sebuah pelatihan . Dengan kata lain, alur belajar dalam

2 Crawford, Stephen, Andragogy of M. Knowles,diunduh  pada tanggal 18 Juni 2010 di  http://www.odu.edu/educ
roverbau/Class_Websites/761_Spring_04/Assets/course_docs/ID_Theory_Reps_Sp04/Knowles-Crawford.pdf, Old
Dominion University di http://www.odu.edu/

2



pelatihan ini dirancang dengan harapan agar dalam pelatihan ini peserta, sebagai orang
dewasa dengan pengalaman-pengalamannya, dapat berperan serta aktif dan memperkaya
proses pembelajaran ini sendiri. Fasilitator dan para narasumber hadir untuk membantu
melancarkan proses dimana peserta dapat saling belajar, berbagi pengalaman dan
menambahkan pengetahuan baru ke dalam kekayaan pengetahuan yang telah dimilikinya.

Tujuan Modul

1. Peserta mengetahui latar belakang, tujuan, dan sasaran pelatihan;
2. Peserta dapat saling mengenal satu sama lain;
3. Peserta bersama-sama mengembangkan aturan bersama selama pelatihan untuk

memastikan terbangunnya dinamika kelompok yang efektif;
4. Peserta dapat bersama-sama mengidentifikasikan harapan mereka dari pelatihan ini

yang kemudian dikaitkan pada tujuan dan sasaran pelatihan;
5. Peserta bersama-sama meletakkan konteks Papua ke dalam pelatihan ini.

Kegiatan

Modul pembukaan, harapan dan orientasi belajar terdiri dari beberapa kegiatan sebagai
berikut :

1. Kegiatan 1 Pembukaan 30 menit
2. Kegiatan 2 Perkenalan 90 menit
3. Kegiatan 3 Identifikasi Harapan dan Sumber Daya 30 menit
4. Kegiatan 4 Metodologi dan Alur  Belajar 15 menit

Bahan belajar

Bahan-bahan belajar yang akan dipakai:
1. Name tag ;
2. Lembar Rujukan 1 : Spiral belajar;
3. Lembar Rujukan 2 : Mengenal pendekatan partisipatif ;
4. Lembar Rujukan 3 : Alur Belajar;
5. Jadwal Acara;
6. Modul Pelatihan;
7. Modul Bacaan ;
8. Spidol/Marker;
9. Kertas Plano dan papan Flipchart;
10.Kartu Metaplan;
11.Tape kertas.
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Kegiatan 1 Pembukaan

Tujuan

1. Peserta memahami latar belakang pelatihan termasuk lembaga-lembaga yang
bekerjasama dalam penyelenggaran pelatihan ini;

2. Peserta paham tentang latar belakang, tujuan, dan sasaran pelatihan;
3. Peserta paham pentingnya penguatan kapasitas anggota Parlemen dalam

mengintegrasikan HAM dalam kerja-kerja legislatif.

Waktu

30 menit

Deskripsi

30 menit     Pembukaan
1. Kordinator Kegiatan menyambut kehadiran peserta dan mengundang

perwakilan dari Mahkamah Agung, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung serta
dari organisasi penyelenggara untuk memberikan sambutan pembukaan;

2. Perwakilan organisasi menjelaskan pengantar kegiatan, menguraikan latar
belakang dan membuka acara pelatihan;

3. Perwakilan dari Mahkamah Agung, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung
memberikan sambutan dengan diakhiri oleh pembukaan acara secara resmi
oleh perwakilan dari Mahkamah Agung;

4. Kordinator Kegiatan menjelaskan beberapa hal yang sifatnya teknis, termasuk
jadwal, kelengkapan, akomodasi, bahan belajar, serta hal-hal yang mendukung
terselenggaranya pelatihan;

5. Kordinator Kegiatan memperkenalkan dan mengundang fasilitator untuk
memulai kegiatan pelatihan.
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Kegiatan 2 Perkenalan: “Memperkenalkan Pasangan”

Tujuan

1. Peserta mengenal nama-nama peserta satu sama lain;
2. Peserta mengenal latar belakang dan karakter unik dari peserta lain;
3. Peserta dapat bekerja sama dengan sesama peserta lain .

Waktu

90 menit

Deskripsi

10 menit Bagian A Tugas Kelompok Berpasangan
1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan keterkaitannya dengan sesi berikutnya;
2. Fasilitator memandu untuk membagi para peserta menjadi pasangan-pasangan

yang terdiri dari 2 orang dari 2 lembaga yang berbeda;
3. Peserta mewawancarai pasangannya masing-masing tentang data pribadinya, seperti

nama, jabatan, wilayah kerja, dan satu fakta unik tentang pasangannya tersebut.

80 menit Bagian B Tugas Kelompok kelas
1. Fasilitator meminta kepada peserta untuk memperkenalkan  pasangannya

kepada seluruh peserta dikelas;
2. Fasilitator meminta komentar peserta tentang aktivitas yang dilakukan dan

bagaimana makna pengalaman tersebut bagi mereka.
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Kegiatan 3 Menyepakati aturan dan Identifikasi Harapan

Tujuan

1. Peserta dapat menyatakan  harapan-harapan pribadi mereka dari pelatihan ini yang
kemudian akan dikembangkan sebagai harapan kolektif dari para peserta latih;

2. Peserta dapat bersama-sama menyusun dan menyepakati aturan bersama untuk
dipatuhi selama pelatihan guna memastikan dinamika kelompok yang efektif.

Waktu

30 menit

Deskripsi

15 menit Bagian A Tugas individual
1. Fasilitator memandu peserta dalam mengidentifikasi harapan mereka dari

proses pelatihan ini setelah mendengarkan tujuan dari pelatihan ini pada acara
pembukaan;

2. Fasilitator membagikan kartu-kartu  metaplan kepada para peserta dan
meminta tiap orang untuk menuliskan harapan mereka dari pelatihan ini.
Satu kartu untuk satu harapan;

3. Fasilitator mengumpulkan kartu-kartu metaplan dan kemudian membacakan
isi kartu-kartu tersebut sembari menempelkannya di kertas plano. Fasilitator
diminta sekaligus mengelompokkan harapan-harapan yang serupa dalam satu
kelompok;

4. Fasilitator kemudian menjelaskan harapan-harapan peserta yang dapat
dipenuhi melalui pelatihan ini dan bagaimana hal tersebut dapat dicapai melalui
proses yang ditawarkan.

15 menit Bagian B Tugas Kelompok kelas
1. Fasilitator membantu para peserta dalam mengembangkan sejumlah aturan

dasar yang akan berlaku selama pelatihan sehingga dapat memastikan adanya
kinerja efektif sebagai sebuah kelompok;

2. Fasilitator memastikan peserta bersepakat untuk menghormati aturan-aturan
ini selama pelatihan. Contoh aturan dasar misalnya:
a. Setiap orang mempunyai hak untuk berbicara dan didengarkan oleh

seluruh kelas ketika berbicara;
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b. Tepat waktu;
c. Dan lain-lain.

3. Fasilitator menuliskan pada kertas plano dan menanyakan kepada para peserta
apa hal-hal ini dapat disepakati sebagai peraturan bersama;

4. Fasilitator menempelkan kertas plano di tempat yang mudah terlihat di ruang
kelas sebagai pengingat bagi para peserta latih. Peraturan ini dapat dirujuk
kembali ketika ada indikasi pelanggaran dilakukan oleh siapapun yang berada
dalam ruang pelatihan.
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Kegiatan 4 Metodologi dan Alur Belajar

Tujuan

1. Peserta memahami metodologi pendidikan orang dewasa sebagai asumsi dasar
dalam perancangan pelatihan ini;

2. Peserta mendapatkan modul pelatihan sebagai bahan belajar dan mengerti
bagaimana menggunakan modul tersebut.

Waktu

15 menit

Deskripsi

15 menit Tugas Kelompok Kelas
1. Fasilitator akan menggali pandangan peserta mengenai pendekatan pendidikan

orang dewasa dan pendekatan pembelajaran partisipatoris;
2. Fasilitator menjelaskan alur belajar dan rancangan pelatihan selama 3 hari.

Penjelasan Ringkas

Mengenal Andragogi dan Pendekatan Partisipatif

Pendidikan untuk orang dewasa (andragogi) adalah suatu teori pembelajaran yang pertama
kali dipopulerkan oleh seorang pendidik bernama Malcolm Knowles. Dalam teori ini, Knowles
membedakan antara pendidikan untuk para pelajar muda (pedagogy) dengan andragogi dengan
mencatat bahwa seorang peserta pembelajaran yang dewasa memiliki beberapa perbedaan
dengan anak-anak. Beberapa perbedaan yang ia garis bawahi adalah berikut ini3:

1. Kebutuhan untuk Mengetahui;
Orang dewasa perlu tahu mengapa ia harus mempelajari sesuatu.

2. Konsep Diri;
Orang dewasa memiliki konsep diri sebagai individu yang bertanggungjawab terhadap
dirinya sendiri, sehingga ia memiliki kebutuhan psikologis untuk dilihat dan
diperlakukan sebagai seseorang yang dapat menentukan arah untuk dirinya sendiri.

8
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3. Peran Pengalaman Sang Pelajar;
Orang dewasa mengikuti suatu kegiatan pendidikan dengan lebih banyak
pengalaman yang kualitasnya berbeda dengan pengalaman anak-anak.

4. Kesiapan belajar;
Orang dewasa menjadi siap untuk mempelajari sesuatu ketika ia melihat bahwa ia
memerlukan pengetahuan tersebut untuk secara efektif menangani permasalahan-
permasalahan di dalam kehidupan nyata.

5. Orientasi pembelajaran;
Bila anak-anak berorientasi pada subyek ketika melakukan pembelajaran, orang
dewasa memiliki orientasi pembelajaran yang berpusat pada kehidupan/ tugas/
permasalahan.

6. Motivasi;
Orang dewasa memang responsif terhadap motivasi dari luar seperti pekerjaan yang
lebih baik dan lain sebagainya, tapi motivasi utama mereka adalah tekanan internal
seperti keinginan untuk mendapatkan kepuasan dari pekerjaan, harga diri, kualitas
hidup, dan lain-lain.

Oleh sebab itu, suatu peristiwa belajar seperti program, lokakarya dan kegiatan lainnya
yang ditujukan kepada peserta orang dewasa pada umumnya dirancang dengan pendekatan
partisipatif, yakni suatu cara pembelajaran yang dibangun berdasarkan beberapa asumsi
dasar seperti4:

• Kebanyakan kandungannya berasal dari peserta – agenda atau program menyediakan
kerangka kerja untuk menampilkan kandungan ini.

• Peserta membawa analisa dan pengalaman kepada program.
• Peserta bertanggung jawab terhadap belajarnya sendiri serta interaksi dengan peserta lain.
• Setiap orang akan berpartisipasi sepenuhnya dalam sesi-sesi.
• Akan ada toleransi terhadap berbagai perbedaan dalam pendekatan serta strategi.

Suatu pelatihan partisipatif adalah suatu pendekatan dimana peserta latih dilibatkan secara
aktif dalam suatu proses belajar. Peserta sebanyak mungkin dimungkinkan belajar dari
pengalaman dan bukan hanya sekedar pengalihan pengetahuan satu arah dari guru ke
murid. Pendekatan ini memang dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan
peserta pengetahuan pragmatis, kontekstual, dan konseptual, namun lebih jauh lagi, ia
diadakan untuk mengembangkan karakter serta keterampilan dari para peserta, seperti
kepercayaan diri, inisiatif, kapasitas dan perencanaan bertindak, dan tanggungjawab5.
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Oleh karena asumsi-asumsi dasar di atas, maka dalam pendidikan partisipatif konsep
dimana “guru” adalah seseorang yang lebih tinggi dari murid yang siap dengan segala
jawaban dan dengan aktif memberikan pengetahuan dan murid adalah penerima
pengetahuan yang pasif tidak dapat diberlakukan. Karena latihan partisipatif sebisa mungkin
memberikan kesempatan bagi para peserta belajar untuk menemukan dan
mengembangkan kemampuan mereka melalui pengalamannya sendiri dalam menelaah,
memilih, merencanakan, menciptakan, mengorganisir dan mengambil inisiatif6, maka
fasilitator mengambil peran sebagai pelanggeng dari pengalaman belajar tersebut. Ini berarti
fasilitator menjadi mitra belajar yang setara dari para peserta belajar; baik fasilitator maupun
para peserta belajar sama-sama merupakan subyek dalam proses belajar tersebut.
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Modul 2

                   Konstitusi dan Hak Asasi Manusia

Tentang Modul

Modul ini akan membahas mengenai Konstitusi dan Hak Asasi Manusia.  Pembahasan
mengenai Konstitusi dan Hak Asasi Manusia sangat penting mengingat Konstitusi
menempati posisi tertinggi dalam urutan tata peraturan perundang-undangan dimana
ketentuan peraturan perundang-undangan di bawahnya harus sejalan dengan Konstitusi.
Bahkan pada dasarnya peraturan perundang-undangan dibuat atau dibentuk dalam rangka
pelaksanaan Konstitusi.  Konstitusi adalah norma dasar (grondnorm) dari suatu negara,
yang tak boleh dilanggar dan disimpangi oleh aturan apapun.

Konstitusi adalah pengejawantahan dari ikatan kontraktual antara warganegara sebagai
principal, dengan negara sebagai agent. Pada Konstitusilah terletak penyerahan daulat rakyat
sebagai kehendak umum (volontegenerale) kepada negara. Konsekuensi logis dari
penyerahan sebagian hak warganegara kepada negara, terutama secara politik,
mengharuskan negara untuk melakukan pemenuhan hak-hak warganegara. Konsep ini
berakar kuat pada teori kontrak sosial.  Oleh karena itu, negara kemudian menjadi
pemangku kewajiban (duty bearer) dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang lebih dikenal
dengan UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis (basic law) sebagai Konstitusi Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanannya, UUD 1945 telah mengalami perubahan
(amandemen) sebanyak 4 (empat) kali, yakni pada Oktober 1999, Agustus 2000, Novem-
ber 2001, dan Agustus 2002. Tujuan perubahan UUD 1945 adalah guna menyempurnakan
aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, Hak Asasi Manusia, pembagian
kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai
dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Di bidang Hak Asasi Manusia,
dalam amandemen kedua UUD 1945 telah dilakukan perubahan yang cukup mendasar
bagi pentingnya pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia. Hal ini secara tegas dicantumkan
di dalam Bab tersendiri yakni BAB X A dengan judul Bab Hak Asasi Manusia.

Konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia  telah memuat hal-hal mendasar mengenai
Hak Asasi Manusia. Konstitusi  negara kesatuan Republik Indonesia telah pula memuat
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serangkaian Hak Asasi Manusia baik hak sipil, politik maupun hak ekonomi, sosial dan
budaya.  Hak-hak ini kemudian menjadi hak konstitusional warga negara dan Konstitusi
menjadi perangkat tertinggi yang membebani kewajiban bagi negara dalam pemenuhan
hak-hak konstitusional warganegara (hak asasi). Dengan memahami hal ini, maka kita
akan dapat memahami mengapa Hak Asasi Manusia harus dilaksanakan melalui peraturan
perundang-undangan di bawah Konstitusi dan kemudian menjadi tugas dari penegak
hukum untuk menegakkannya.

Pasal 28 I ayat (5) menyatakan  bahwa “untuk menegakan 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”. Dengan demikian,
prinsip  negara hukum yang demokratis ditekankan oleh Konstitusi sebagai prinsip dasar
yang harus dianut dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia dalam peraturan perundang-
undangan.

Tujuan Modul

1. Peserta memahami mengapa Hak Asasi Manusia masuk dalam konstitusi kita.
2. Peserta memahami muatan ketentuan Hak Asasi Manusia dalam konsituti kita:

• kewajiban negara dalam hak asasi manusia.
• hak-hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi kita.
• pelaksanaan Hak Asasi Manusia dalam peraturan perundang-undangan nasional.

3. Peserta memahami prinsip-prinsip negara hukum sebagai suatu kerangka dimana
penegakkan Hak Asasi Manusia ditempatkan sesuai dengan konstitusi.

Kegiatan

Modul Konstitusi dan Hak Asasi Manusia akan dilalui melalui tiga kegiatan sebagai berikut:
1. Kegiatan 1 Pengantar Modul 10  menit
2. Kegiatan 2 Memahami Hak Asasi Manusia dalam konstitusi kita 185 menit
3. Kegiatan 3 Kewajiban negara dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia 110  menit
4. Kegiatan 4 Meletakkan Papua dalam Konteks 115  menit

Bahan belajar

Bahan-bahan belajar yang akan dipakai:
1. Kartu meta plan.
2. Potongan Pasal-Pasal Konstitusi.
3. Daftar Peraturan perundang-undangan nasional.
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Rujukan

Daftar Rujukan /  bahan bacaan yang diperlukan:
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
3. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
6. Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
7. Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak

Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
8. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak

Sipil dan Politik;
9. Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan

Etnis;
10.Artikel-artikel:

• Soetandyo Wignjosoebroto,  “Hubungan Negara dan Masyarakat dalam
Konteks  Hak-hak Asasi Manusia : Sebuah Tinjauan Historik dari Perspektif
Relativisme Budaya – Politik”.

• R. Herlambang Perdana Wiratraman, Konstitusionalisme dan Hak Asasi
Manusia : Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan
Indonesia, dalam Jurnal Hukum Yuridika  Vol. 20 (1), 2005,  Surabaya :
Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

• R. Herlambang Perdana Wiratraman, Hak Konstitusional Warga Negara
Setelah Amandemen UUD 1945 : Konsep Pengaturan dan Dinamika
Implementasi dalam Jurnal Hukum Panta Rei  vol. 1 (1) 2007, Jakarta :
Konsorsium Hukum Nasional.

• Manfred Nowak, Pengantar pada Rezim  Hak Asasi Manusia Internasional  Bab
1 – 3 , Jakarta : RWI, 2003.
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Kegiatan 1:    Pengenalan Tujuan Modul

Tujuan

1. Peserta memahami tujuan modul dan kegiatan-kegiatannya;
2. Peserta memahami keterkaitan tujuan sesi dengan modul sebelum dan

sesudahnya.

Waktu

10 menit

Deskripsi

1. Fasilitator mengulas sesi modul sebelumnya dan mengantarkan sesi  ini dengan
tujuan sesi;

2. Fasilitator menjelaskan secara singkat gambaran umum langkah-langkah
fasilitasi.

Kegiatan  2:  Memahami Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Kita  “Temukan
Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi”

Tujuan

1. Peserta memahami Konstitusi sebagai bentuk perwujudan Negara Hukum
Demokratis di Indonesia;

2. Peserta memahami hak-hak yang ada dalam Konstitusi;
3. Peserta memahami prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi.

Waktu

185 menit

Deskripsi

10 menit Bagian A Pengantar Fasilitator
1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan hal yang akan dicapai dalam sesi;
2. Fasilitator menjelaskan metode yang digunakan.
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30  menit Bagian B Curah Pendapat
Fasilitator meminta pendapat peserta mengenai konsep negara hukum, dengan
pertanyaan apa yang dimaksud negara hukum dan bagaimana penerapannya di
Indonesia.

15 menit Bagian C Tugas kelompok
1. Fasilitator membagikan  kartu-kartu berisi potongan Pasal-Pasal dalam

Konstitusi kepada masing-masing peserta.;
2. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan pada metaplan Pasal berapa

dari kontitusi dan tuliskan  pula apa  yang diatur .
Contoh:
Pasal  28I ayat (1): hak-hak yang tidak dapat dicabut  dalam keadaan apa pun

30 menit Bagian D  Diskusi Kelompok
1. Fasilitator meminta kepada setiap peserta untuk membaca kartu-kartu mereka.

Tanyakan kepada mereka :
a. Hak apa saja  yang diatur dalam kartu tersebut?;
b. Kelompokkan kartu tersebut dalam hak sipil, politik, ekonomi, sosial atau

budaya;
2. Fasilitator meminta peserta untuk mendiskusikan alasan pengelompokkan

kartu tersebut.

90 menit Bagian E  Ceramah dan tanya jawab
1. Mintalah kepada narasumber untuk menjelaskan Hak Asasi Manusia dalam

konstitusi kita yang meliputi:
• Apa sajakah ketentuan yang terkait dengan prinsip-prinsip Hak Asasi

Manusia, dan bagaimana hal tersebut tercakup dalam Konstitusi dan
Undang-Undang HAM No 39/1999?;

• Bagaimana Konstitusi dan UU 39/1999 melingkupi hak sipil, politik,
ekonomi, sosial dan budaya.?;

• Bagaimana ketentuan mengenai pembatasan dan pengurangan Hak Asasi
Manusia tertuang dalam Konstitusi dan UU 39/1999?;

2. Mintalah kepada para peserta untuk bertanya kepada narasumber.

10 menit Bagian G Penutup Fasilitator
Fasilitator membuat ringkasan dan catatan penting hasil diskusi  akhir mengenai
“Hak Asasi Manusia dalam  Konstitusi Kita”
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Penjelasan Ringkas

1. Hak-hak yang termuat dalam Konstitusi kita

Konstitusi kita telah memuat serangkaian Hak Asasi Manusia baik hak sipil dan politik
maupun hak ekonomi, sosial dan budaya.  Berikut adalah Pasal-Pasal dalam UUD 1945
yang memuat hak-hak tersebut:

18B ayat (2) Pengakuan masyarakat hukum adat dan hak-hak
tradisionalnya

27 ayat (2) dan
28E ayat (1) Hak atas pekerjaan dan peghidupan layak
28 A Hak untuk hidup serta hak mempertahankan hidup dan

kehidupannya
28B ayat (1) Hak untuk memiliki keturunan
28 B ayat (2) Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang

serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
28C ayat (1) Hak mengembangkan diri dengan pemenuhan kebutuhan dasar
28C ayat (1) dan 31 Hak atas pendidikan
28C ayat (1) Hak memperoleh manfaat IPTEK, seni dan budaya
28C ayat (2) Hak untuk memajukan diri secara kolektif
28D ayat (1) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
28D ayat (2) Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakukan

yang adil dan layak dalam hubungan kerja
28D ayat (3) Hak warga negara memperoleh kesempatan yang

sama dalam pemerintahan.
28D ayat (4) Hak atas status kewarganegaraan
28E ayat (1) Bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya
28E ayat (1) Hak memilih pendidikan dan pengajaran
28E ayat (1) Hak untuk memilih pekerjaan
28E ayat (1) Bebas memilih kewarganegaraan
28E ayat (1) Memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya,

serta berhak kembali
28E ayat (2) Berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan

pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
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28E ayat (3) Hak atas kebebasan berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat.

28F Hak atas 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.

28G ayat (1) Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya

28G ayat (1) Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi.

28G ayat (2) Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang
merendahkan derajat martabat manusia dan berhak
memperoleh suaka politik dari negara lain.

28H ayat (1) Hak hidup sejahtera lahir batin dan bertempat tinggal
28H ayat (1) dan
34 ayat (3) Hak atas pelayanan kesehatan

28H ayat (2) Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama

28H ayat (3) dan
34 ayat (2) Hak atas jaminan sosial

28H ayat (4) Hak atas perlindungan hak milik

28I ayat (2) berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas
dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan
terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

28I ayat (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional
32 ayat (1) Kebebasan masyarakat dalam memelihara dan

mengembangkan nilai-nilai budaya

33 ayat (3) Hak atas akses sumberdaya alam untuk kesejahteraan
rakyat

34 ayat (1) Hak atas pemeliharaan bagi fakir miskin dan anak terlantar



2. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam Kontitusi kita

Sesungguhnya Konstitusi kita telah mengatur Hak Asasi Manusia dan menjamin
terwujudnya prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, hal ini antara lain terlihat pada Pasal 28 I.
Selanjutnya tabel diatas menunjukkan  pula  bahwa Konstitusi kita memuat baik hak
sipil, politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Dengan demikian, dapat dinyatakan
bahwa Konstitusi kita mengakui, sebagaimana hukum internasional Hak Asasi Manusia,
bahwa dua jenis hak tersebut tidak dapat dibagi (Indivisible), saling bergantung (interde-
pendent)  dan saling berhubungan (interelated). Berdasarkan prinsip-prinsip yang diakui
dan dimuat dalam Konstitusi kita ini, maka pelaksanaan dua jenis hak tersebut sama
pentingnya. Harus ditekankan pula, bahwa dengan demikian, pelaksanaan satu jenis hak
tidak dapat mengorbankan (trade off) jenis hak yang lain.

Selain itu, Pasal 28I ayat (2) Konstitusi kita memuat secara ekplisit ketentuan hak untuk
bebas “dari perlakukan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak
mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Hal ini
menegaskan prinsip Hak Asasi Manusia lain yaitu prinsip non-diskriminasi.

Konstitusi kita juga memuat pengakuan terhadap hak-hak kolektif sebagaimana pengakuan
terhadap hak-hak individu. Hak kolektif adalah hak yang dimiliki oleh sekelompok
masyarakat7. Salah satu contoh pengakuan terhadap hak kolektif dalam Konstitusi kita
adalah Pasal 28C ayat (2) “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan
negaranya”.

Walaupun tidak secara eksplisit memuat definisi Hak Asasi Manusia sebagi karunia Tuhan
Yang Maha Esa, namun demikian, kita juga dapat melihat bahwa konstitusi kita secara
implisit mengakui salah satu prinsip penting yaitu tidak dapat dicabutnya Hak Asasi
Manusia. Hal ini jejaknya dapat kita lihat pada ketentuan mengenai hak-hak yang tidak
dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights), yakni Hak untuk hidup,
hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama,
hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Konstitusi
kita menyatakan dengan tegas bahwa pembatasan Hak Asasi Manusia tidak dapat dilakukan
secara semena-mena  dan hanya dapat dilakukan berdasarkan klausul pembatas yang
diatur dalam Konstitusi dengan berdasarkan undang-undang dalam suatu masyarakat
demokratis.

1 HRI/GEN/1/Rev.7,  Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komentar Umum No. 3 mengenai Sifar-Sifat Kewajjiban
Negara, paragraf 9
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Prinsip-prinsip di atas sesuai dengan prinsip-prinsip sebagaimana ada dalam Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia. Namun demikian, oleh karena Konstitusi kita hanya
mengatur dan untuk negara kita, prinsip universalitas Hak Asasi Manusia tidak dinyatakan
secara ekplisit dalam Konstitusi kita.

Contoh Prinsip HAM yang termuat dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia
(Hukum Nasional) dan sandingannya dengan Hukum Internasional:

Non Diskriminasi
Amandemen UUD 1945 Pasal 28 I (2)

Setiap orang berhak bebas atas perlakuan
yang bersifat diskriminatif atas dasar apa
pun dan berhak mendapatkan perlindungan
terhadap perlakuan yang bersifat
diskriminatif itu.

Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia menyatakan:

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan,
pelecehan, atau pengucilan yang langsung
atau tidak langsung didasarkan pada
pembedaan manusia atas dasar agama, suku,
ras, etnik, kelompok, golongan, status
politik, yang berakibat pengurangan,
penyimpangan atau penghapusan,
pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan
hak asasi manusia dan kebebasan dasar
dalam kehidupan baik individu atau kolektif
dalam bidang politik, ekonomi, hukum,
sosial, budaya, dan aspek kehidupan
lainnya”.

Pengesahan UU No. 40 Tahun 2008
tentang Penghapusan Diskriminasi
Ras dan Etnis.

Definisi diksriminasi dalam UU ini:

Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk
pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau
pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang
mengakibatkan pencabutan atau pengurangan
pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak
asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu
kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi,
sosial, dan budaya (Pasal 1, Ketentuan Umum)

Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia, Pasal 1 dan Pasal 2
(paragaraf I)

”Semua manusia dilahirkan merdeka
dan mempunyai martabat dan hak
yang sama. Mereka dikaruniai akal budi
dan hati nurani dan hendaknya
bergaul satu dengan yang lain” (Pasal
1) “Setiap orang berhak atas semua
hak dan kebebasan yang tercantum
dalam Deklarasi ini tanpa pembedaan
dalam bentuk apa pun, seperti ras,
warna kulit, jenis kelamin, bahasa,
agama, keyakinan politik atau
keyakinan lainnya, asal usul
kebangsaan dan sosial, hak milik,
kelahiran atau status lainnya”  (Pasal
2 (paragraf 1)

Non
Diskriminasi

Ketentuan Hukum InternasionalPrinsip HAM Ketentuan Hukum Nasional



3. Hak-hak yang tidak Dapat Dikurangi dalam Keadaan Apapun (non-
derogable rights)

Konstitusi kita memuat ketentuan yang mengatur beberapa hak yang tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apapun.

Pasal 28 I  ayat (1)
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan
hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui
sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apapun.

Dengan demikian, atas hak-hak tersebut di atas, Konstitusi tidak memperbolehkan
pengurangan walau dalam keadaan apapun. Keadaan apapun disini dimaksudkan bahwa
hak-hak tersebut harus tetap dihormati, dilindungi dan dipenuhi  dan tidak boleh dikurangi
baik dalam suasana damai maupun dalam suasana perang sekali pun.

4.  Pembatasan Hak Asasi Manusia dan Klausul Pembatasnya

Konstitusi kita memuat ketentuan yang menegaskan  bahwa pelaksanaan hak asasi  dapat
dibatasi. Dalam Pasal 28 J ayat  (1), Konstitusi menyatakan bahwa manusia individu dibatasi
oleh kewajibannya untuk menghormati hak orang lain.

Pasal 28J ayat (1)
Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selanjutnya Konstitusi memuat secara lebih rinci ketentuan mengenai pembatasan Hak
Asasi Manusia sebagai berikut:

Pasal 28J ayat (2)
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
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maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang
adil sesuai dengan pertimbangan moral,nilai- nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

Dari ketentuan di atas, dua hal penting diatur oleh Konstitusi yaitu:

a) Pembatasan Hak Asasi Manusia harus diatur berdasarkan undang-undang.
b) Pembatasan Hak Asasi Manusia dapat dilakukan  dengan alasan;

• penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain;
• moral;
• nilai- nilai agama;
• keamanan, dan;
• ketertiban umum;

c) Semua pembatasan tersebut di atas harus dilakukan dalam suatu masyarakat yang
demokratis.

5. Hak-hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Tradisional

Konstitusi kita mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Konstitusi kita memuat
pula ketentuan yang melindungi hak-hak masyarakat adat.

Pasal 18B ayat (2)
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.

6. Penentuan Nasib Sendiri ( Self Determination)

Piagam PBB memuat  “prinsip kesamaan hak dan penentuan nasib sendiri” namun tanpa
ada penjelasan lebih lanjut. 7 Penentuan nasib sendiri (self determination) juga disebutkan
dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional Hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya.

7 Piagam PBB, 14 Desember 1960

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
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Pasal 1 , dua Kovenan tersebut  menyatakan:
1. Negara-negara Pihak Kovenan ini, termasuk semua bangsa mempunyai hak

menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas menentukan
status politik mereka dan bebas berupaya mencapai pembangunan ekonomi, sosial
dan budayanya.

2. Semua bangsa, demi tujuan mereka sendiri, dapat secara bebas mengelola kekayaan
dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban apapun yang muncul
dari kerjasama ekonomi internasional berdasarkan prinsip saling menguntungkan
dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas
hak-hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri.

3. Mereka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan wilayah yang tidak
berpemerintahan sendiri atau wilayah perwalian, wajib memajukan perwujudan
hak atas penentuan nasib sendiri, dan wajib menghormati hak tersebut sesuai dengan
ketentuan-ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dengan demikian penentuan nasib sendiri diakui sebagai hak oleh Kovenan tersebut.
Pihak penentuan nasib sendiri seringkali dimaknai hak dari masyarakat yang masih dalam
penjajahan untuk memerdekakan diri. Namun proses tersebut telah hampir berakhir di
seluruh dunia. Penentuan nasib sendiri kemudian sering dihubungkan dengan hak dari
masyarakat yang menjadi bagian dari sebuah negara untuk memisahkan diri. Namun
Deklarasi dan Program Aksi Wina, 1993 menekankan bahwa pelaksanaan hak ini harus
selaras dengan Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan
Persahabatan dan Kerjasama Antar Negara yang selaras pula dengan Piagam PBB. Oleh
karena itu pelaksanaan hak ini “tidak boleh diartikan sebagai mengesahkan atau mendorong
tindakan-tindakan yang akan memecah belah atau merusak, seluruh atau sebagian, dari
integritas teritorial atau kesatuan politik dari negara yang berdaulat dan merdeka yang
melaksanakan  sendiri prinsip-prinsip kesamaan hak dan penentuan nasib sendiri, yang
dengan demikian  telah memiliki suatu pemerintahan yang mewakili seluruh masyarakat
yang ada di wilayahnya tanpa pembedaan dalam bentuk apa pun”. 8 Dengan demikian,
Deklarasi ini menggariskan pembatasan baik secara politik maupun hukum bagi upaya
pemisahan diri. 9 Oleh karena itu penentuan nasib sendiri kemudian dibaca dengan lebih
menekankan aspek internal misalnya hak rakyat untuk demokrasi  dan menentang
pemerintahan yang bersifat menindas atau pun tiran. Lebih jauh penentuan nasib sendiri
juga dapat diartikan  hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan atau
pun berpatisipasi secara politik. Selain itu penentuan nasib sendiri tidak hanya mengandung
aspek politik. Penentuan nasib sendiri sebagaimana dapat kita baca dalam Pasal 1 bersama

8 Deklarasi dan Program Aksi Wina, 1993, paragraf 2
9 Lihat Rosas, A., “the Right of Self Determination” dalam Eide, A., Catarina Krause and Allan Rosas (eds.) 1995.

‘Economic,Social and Cultural Rights: a Textbook’ Dordrecht: Martinus Mijhoof, hal. 112 -118
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di atas, memuat pula aspek ekonomi yaitu secara bebas mengelola kekayaan dan sumber
daya alamnya sendiri serta tidak dirampas hak-hak  mereka atas sumber-sumber
penghidupannya sendiri. 10

Pemerintah Indonesia memiliki sikap yang tegas  terhadap hak penentuan nasib sendiri
sebagaimana tercermin dalam UU No. 11 dan 12 Tahun 2005  mengenai Pengesahan atas
Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik juga Kovenan Internasional Hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya. Dalam pengesahan atas dua Kovenan tersebut, Pemerintah Indonesia
membuat pernyataan (declaration) atas Pasal 1 bersama tesebut di  atas dengan menyatakan
bahwa penentuan nasib sendiri  harus dimaknai dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Kegiatan 3:     Kewajiban Negara dalam Pelaksanaan Hak Asasi Manusia

Tujuan

1. Peserta memahami posisi negara dalam Hak Asasi Manusia;
2. Peserta memahami pelaksanaan ketentuan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi

ke dalam peraturan perundang-undangan nasional;
3. Peserta memahami bahwa Hak Asasi Manusia dilaksanakan melalui peraturan

perundang-undangan nasional Indonesia.

Waktu

110  menit

Deskripsi

20  menit Bagian A Pengantar Fasilitator dan Curah Pendapat

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan metode yang akan digunakan selama
sesi;

2. Fasilitator menampilkan potongan Pasal;
3. Fasilitator meminta peserta untuk menyampaikan  pendapat dengan

pertanyaan sebagai berikut :
a. Menurut saudara, apa kewajiban  negara dalam potongan Pasal tersebut?;
b. Apa kewajiban negara yang terdapat dalam potongan Pasal tersebut?;

10 Ibid
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80  menit Bagian B Ceramah dan tanya jawab

1. Minta kepada narasumber untuk menjelaskan kewajiban negara dan
pelaksanaannya dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi:
• Penghormatan (kewajiban untuk menghormati Hak Asasi Manusia/to respect);
• Perlindungan (kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia/to protect);
• Pemenuhan (kewajiban untuk memenuhi Hak Asasi Manusia/to fulfill);

2. Mintalah kepada para peserta untuk bertanya dan berdiskusi kepada
narasumber;

3. Buatlah ringkasan dan penjelasan akhir mengenai “kewajiban Negara tentang
Hak Asasi Manusia”.

10  menit Bagian C Penutup Fasilitator
Fasilitator mencatat hasil diskusi dan hal-hal yang penting untuk diketahui

Penjelasan Ringkas

1. Kewajiban Negara dalam Pelaksanaan Hak Asasi Manusia

Konstitusi kita memuat ketentuan mengenai negara,  terutama pemerintah sebagai
pemangku kewajiban dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Hal itu termuat dalam
ketentuan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 28I
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi

manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

(5) Untuk menegakan dan melindungi hak assi manusia sesuai dengan
prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi
manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan.

Dari ketentuan di atas dapat kita ketahui bahwa, menurut Konstitusi kita negara memiliki
empat jenis kewajiban dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia yaitu:

1. Perlindungan;
2. Pemajuan;
3. Penegakan; dan
4. Pemenuhan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

24



Rumusan ketentuan mengenai kewajiban negara dalam Konstitusi kita agak berbeda
dengan ketentuan hukum internasional Hak Asasi Manusia. Dalam hukum internasional
Hak Asasi Manusia, negara memiliki tiga jenis kewajiban dalam pelaksanaan Hak Asasi
Manusia:

1. Penghormatan (kewajiban untuk menghormati Hak Asasi Manusia/to respect);
2. Perlindungan (kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia/to protect);
3. Pemenuhan (kewajiban untuk memenuhi Hak Asasi Manusia/to fulfill).

Walaupun konstitusi kita memuat ketentuan bahwa negara,  terutama pemerintah, sebagai
pemangku kewajiban dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia, namun konstitusi kita tidak
menjelaskan lebih jauh makna masing-masing kewajiban tersebut. Oleh karena itu,
mungkin baik bila kita meminjam penjelasan dari hukum Hak Asasi Manusia internasional
mengenai apa yang dimaksud dari masing-masing jenis kewajiban negara pada pelaksanaan
Hak Asasi Manusia yang telah diatur pula dalam Konstitusi kita.

Hand out kewajiban negara11

Kewajiban untuk menghormati (the obligation to respect)

Kewajiban untuk menghormati (the obligation to respect) pada intinya membebankan
kewajiban agar negara menahan diri untuk tidak melakukan intervensi, kecuali atas
alasan hukum yang sah (legitimate). (Nowak 2005: XX-XXI). Campur tangan yang
tidak sah dapat menjadi bentuk pelanggaran hak terkait. Manfred Nowak mencontohkan
hak atas integritas fisik dan mental berkorespondensi dengan kewajiban negara untuk
tidak menyiksa, dan hak untuk memilih berkorespondensi dengan kewajiban negara
untuk tidak secara sewenang-wenang mengecualikan siapa pun dan menjamin sebuah
pemilu yang demokratis. (Nowak 2003: 48-49). Contoh lain, negara mempunyai
kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap hak pilih warga saat pemilu.
Dengan demikian kewajiban ini  bersifat negatif. Kewajiban untuk tidak melakukan
intervensi ini berlaku untuk semua hak, baik hak sipil politik seperti hak hidup, integritas
personal, privasi maupun hak yang ada dalam lingkup hak ekonomi, sosial dan budaya
seperti hak atas pekerjaan , hak atas pangan, kesehatan dan pendidikan. Pada hak atas
perumahan yang layak misalnya,  negara diminta untuk tidak melakukan penggusuran
secara sewenang-wenang.

11 Penjelasan mengenai kewajiban negara ini diambil dari Antonio Pradjasto dan Roichatul Aswidah, Modul Demokrasi dan
HAM,  KID, 2009.
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Kewajiban negara untuk melindungi (the obligation to protect)

Kewajiban negara untuk melindungi (the obligation to protect) membebankan pada
negara kewajiban untuk melindungi hak baik  terhadap pelanggaran yang dilakukan
aparat negara maupun pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau
pihak lain  non negara (Nowak 2003: 48-51; Komentar Umum Komite Hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya No. 12: paragraf 15). Dengan demikian, kewajiban ini memerlukan
adanya tindakan positif negara (Nowak 2003: 50).   Dalam rangka memenuhi kewajiban
negara untuk melindungi ini, negara mempunyai kewajiban untuk mengambil langkah-
langkah termasuk melakukan kriminalisasi, apabila langkah lain dipandang tidak cukup
untuk melindungi hak asasi manusia dari intervensi pihak ketiga (Nowak 2005: 39;
Kajian Perda Tibum, Komnas HAM). Contoh paling nyata adalah kriminalisasi terhadap
tindakan pembunuhan untuk melindungi hak hidup.  Namun, kewajiban ini juga berlaku
baik bagi hak sipil, politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Berkaitan dengan
hak atas pangan, misalnya, kewajiban untuk melindungi membutuhkan negara untuk
mengambil tindakan dalam rangka mencegah perusahaan atau individu tidak
meniadakan akses individu-individu lainnya terhadap bahan pangan yang layak
(Komentar Umum Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya No. 12: paragraf 15).
Tindakan penimbunan beras misalnya kemudian dikriminalkan oleh negara. Kepada
mereka yang menimbun beras baik individu atau pun swasta dapat dijatuhi hukuman
pidana.

Kewajiban untuk memenuhi (the obligation to fulfill)

Kewajiban untuk memenuhi (the obligation to fulfill) adalah kewajiban negara untuk
mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial, dan praktis, yang perlu
untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia sebesar mungkin (Nowak 2003: 49).
Kewajiban ini memuat dua dimensi kewajiban yaitu  kewajiban untuk memfasilitasi
dan kewajiban untuk menyediakan (Komentar Umum Komite Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya No. 12: paragraf 15). Sama seperti kewajiban untuk melindungi, kewajban ini
juga bersifat positif.  Dapat dicontohkan hak atas kesetaraan di depan hukum mewajibkan
negara untuk membentuk pengadilan-pengadilan, melatih hakim yang independen,
sampai membuat peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanananya.
Demikian juga berkaitan dengan hak untuk memilih, negara wajib membentuk sebuah
badan atau kantor untuk penyelenggaraan pemilihan umum dan menjamin prosedur
pelaksanaannya sesuai dengan prinsip pemilu universal yaitu bebas dan rahasia (Nowak
2003: 49-50).  Kewajiban ini juga berlaku pula dalam lingkup hak ekonomi, sosial dan
budaya.  Misalnya, dalam pemenuhan hak atas pendidikan negara wajib menyediakan
dan menjamin akses warga baik fisik maupun ekonomi pada pendidikan. Negara pihak
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pada Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, kemudian dibebani kewajiban untuk
memenuhi pendidikan dasar  secara cuma-cuma kepada rakyatnya (Komentar Umum
Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya No. 11 dan 13).

Pelaksanaan tiga jenis kewajiban tersebut beserta pengejawantahanya, dalam hukum
internasional dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1:

KEWAJIBAN NEGARA menurut HUKUM INTERNASIONAL HAKASASI MANUSIA

(lihat Antonio Pradjasto dan Roichatul Aswidah, KID, 2009)

2. Prinsip Perwujudan Bertahap  (progressive realization) sebagai Landasan dari
Salah Satu Pelaksanaan Kewajiban Negara

Progressive Realization atau dalam Bahasa Indonesia  perwujudan bertahap adalah prinsip
yang berlaku pada perwujudan hak ekonomi, sosial dan budaya.  Hal ini diatur dalam
Pasal 2 Kovenan Internasional Hak Ekonomi,  Sosial dan Budaya yang menyatakan bahwa
“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik

27

Kewajiban 
untuk 
Menghormati 
(RESPECT) 

Kewajiban 
untuk 
melindungi 
(PROTECT) 

Kewajiban 
untuk 
memenuhi 
(FULFILL) 

Kewajiban negara untuk menahan diri melakukan 
intervensi kecuali atas dasar hukum yang sah 

Kewajiban negara untuk melindungi hak terhadap 
pelanggaran yang dilakukan aparat negara dan pihak non 
-negara 

Contoh: tidak menggusur dan menyiksa 

Contoh: mengkriminalkan tindakan pembunuhan, 
penimbunan beras 

Kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif,  
administratif, yudisial dan praktis?  memfasilitasi dan 
menyediakan 

Conton: mengalokasikan anggaran, menyusun 
program pendidikan gratis dll 



secara individual maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya di bidang
ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, dengan maksud untuk mencapai secara
bertahap perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini dengan cara-cara
yang sesuai, termasuk dengan pengambilan langkah-langkah legislatif”.

Frasa ‘mencapai secara bertahap perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan’
itulah yang memunculkan prinsip perwujudan bertahap. Prinsip ini  disadari bahwa
perwujudan penuh dari seluruh hak-hak ekonomi sosial dan budaya umumnya tidak bisa
dicapai dalam jangka waktu yang singkat.  Hal ini berbeda dengan pelaksanaan hak-hak
Sipil dan Politik. Kewajiban untuk menghormati dan menjamin pelaksanaan hak-hak dalam
Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik harus dipenuhi dengan segera.12  Namun,
meskipun perwujudan menyeluruh hak-hak ekonomi, sosial dan budaya itu dicapai secara
bertahap, langkah-langkah menuju pemenuhan itu harus dilakukan dalam waktu yang
sesegera mungkin setelah pemberlakuan Kovenan oleh Negara yang bersangkutan.  Langkah-
langkah itu harus dilaksanakan secara seksama, konkrit dan ditujukan secara jelas untuk
memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Kovenan.13  Prinsip perwujudan yang
bersifat bertahap mengakui adanya keterbatasan yang diakibatkan oleh kurangnya sumber
daya. Akan tetapi Kovenan juga membebankan beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan
secepatnya. Salah satu diantara kewajiban yang harus dilakukan secara cepat adalah
“kewajiban untuk menjamin bahwa” hak-hak yang berkaitan “akan dilaksanakan tanpa
diskriminasi...”.14 Dengan demikian pelaksanaan prinsip non-diskriminasi merupakan
pengaculian dan tidak tunduk dalam ketentuan perwujudan bertahap.

Sifat perwujudan bertahap membebankan kewajiban bagi negara untuk bergerak secara
cepat dan seefektif mungkin menuju terpenuhinya perwujudan hak yang ada dalam
Kovenan. Segala tindakan yang bersifat retrogresif (kemunduran) hanya dapat dilakukan
dengan pertimbangan yang hati-hati dan dapat dibenarkan dengan acuan keseluruhan
hak yang diatur dalam Kovenan dan dalam konteks bahwa seluruh sumber daya yang
tersedia telah dipergunakan.15 Negara harus secara serius melaksanakan kewajibannya
dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya yang ada. Cara-cara yang
digunakan untuk memenuhi kewajiban “mengambil langkah-langkah” ini dicantumkan
dalam Pasal 2 ayat (1),  Kovenan yaitu “semua cara yang dianggap layak, termasuk
khususnya pengambilan tindakan-tindakan legislatif”. Ketentuan Pasal 2 ayat (1)  Kovenan
yang menyatakan bahwa negara berjanji  “untuk mengambil langkah-langkah”, yang dalam
arti sesungguhnya tidak dapat dibatasi oleh penafsiran-penafsiran yang lain. 16 Pasal 2

12 HRI/GEN/1/Rev.7,  Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komentar Umum No. 3 mengenai Sifar-Sifat Kewajjiban
Negara , paragraf 9

13 Ibid, paragraf 2
14 Ibid, paragraf 1
15 Ibid, paragrf 9
16 Ibid
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Kovenan pada intinya ‘menjelaskan mengenai sifat-sifat penandatangan Kovenan.
Kewajiban-kewajiban itu termasuk apa yang didefinisikan (sesuai dengan hasil kerja Komisi
Hukum Internasional) sebagai kewajiban atas tindakan (obligation of conduct) dan
kewajiban- kewajiban hukum umum yang harus dilaksanakan oleh negara-negara atas
hasil (obligation of result)’.17 Dua kewajiban ini sesuai dengan sifat perwujudan bertahap
dalam hak ekonomi, sosial dan budaya. Dua jenis kewajiban tersebut, kewajiban atas
tindakan akan mencatat upaya negara dalam perwujudan hak ekonomi, sosial dan budaya
yaitu berkaitan dengan ketentuan bagi negara untuk mengambil langkah-langkah.
Sementara  kewajiban atas hasil mencatat hasil yang dicapai dari pelaksanaan kewajiban
negara. Oleh karena sifat perwujudan bertahap, maka tidak semata hasil yang perlu
dipantau, namun langkah-langkah yang diambil oleh negara juga perlu untuk dipantau.
Dari langkah-langkah yang diambil dan hasil yang dicapai itulah kemudian akan dicapai
“.... tujuan untuk mencapai secara bertahap perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui”
dalam Kovenan. 18

3. Pelaksanaan Kewajiban Negara  melalui Peraturan Perundang-Undangan

Konstitusi kita juga menyatakan bahwa kewajiban negara dalam pelaksananaan Hak Asasi
Manusia tersebut  “dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan”.
Hal ini dapat kita artikan bahwa pelaksanaan tiga jenis kewajiban tersebut akan dituangkan
dalam peraturan perundang-undangan, atau,  pada dasarnya – menurut Konstitusi kita—
semua peraturan perundang-undangan disusun dalam rangka pengejawantahan kewajiban
negara dalam Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, sebuah peraturan perundang-undangan
(baca: undang-undang) harus sesuai dan tidak diperbolehkan bertentangan dengan ketentuan
Hak Asasi Manusia dalam Kontitusi, dan bila itu terjadi dapat dimohonkan constitusional
review atasnya melalui mekanisme Mahkamah Konstitusi.

a.UU 3 Tahun 1999 tentang
Pemilihan Umum,  Pasal 1 ayat (2)

“Pemilihan Umum diselengga-rakan
secara demokratis dan transparan, jujur
dan adil, dengan mengadakan
pemberian dan pemungutan suara secara
langsung, umum, bebas, dan rahasia”.

Undang-Undang Pelaksanaan
Kewajiban Negara KeteranganKetentuan dalam

Undang-UndangNo.

Kewajiban
untuk
menghormati,
melindungi
dan memenuhi

P e m i l i h a n
Umum

CONTOH - CONTOH PELAKSANAAN KEWAJIBAN NEGARA  DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

17 Ibid, paragraf 1 ,
18 Ibid, paragraf 9

1.

29



b.UU 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Pemilihan
Umum, Pasal 1 ayat (6)

“Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya
disebut KPU, adalah lembaga
Penyelenggara Pemilu yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri”.

Pasal 338 KUHP

menyatakan “Barang siapa dengan
sengaja merampas nyawa orang lain,
diancam karena pembunuhan dengan pidana
penjara paling lama lima belas tahun”.

Pasal 378 KUHP berbunyi :
“Barangsiapa dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain
secara melawan hukum, dengan memakai
nama palsu, dengan tipu muslihat. ataupun
rangkaian kebohongan, menggerakkan
orang lain untuk menyerahkan sesuatu
kepadanya, atau supaya memberi hutang
maupun menghapuskan piutang, diancam
karena penipuan dengan pidana penjara
paling lama empat tahun”.

Pasal 379a berbunyi

 :”Barangsiapa menjadikan pencarian atau
kebiasaan membeli barang, dengan maksud
mendapat barang itu untuk dirinya atau
untuk orang lain, dengan tidak membayar
lunas, dipidana dengan pidana penjara
selama-lamanya empat tahun”.

Undang Undang 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 49 ayat (1)  menyatakan

“Dana pendidikan selain gaji pendidik dan
biaya pendidikan kedinasan dialokasikan
minimal 20% dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) pada sektor
pendidikan dan minimal 20% dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD)”.

Kewajiban
melindungi

Kewajiban
melindungi

Kewajiban
untuk
memenuhi

Kriminalisasi
atas
pembunuhan

P e n i m b u n a n
Beras

A l o k a s i
A n g g a r a n
Pendidikan

2.

3.

4
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4. Kebijakan Negara untuk Mengesahkan Instrumen Internasional sebagai Bagian
dari Pelaksanaan Konstitusi.

Seperti disebutkan di atas, Konstitusi Indonesia menyatakan “sifat negara Republik Indone-
sia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan yang
menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum...”.19  Konstitusi
Indonesia juga mencerminkan “... keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus
memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara”.20 Selain itu, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah
satu tujuan pemerintahan Indonesia adalah “… ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…”. 21

Dalam kerangka hal di atas, Pemerintah Negara Republik Indonesia kemudian
mengesahkan berbagai instrumen Hak Asasi Manusia internasional. Hal ini dilakukan
juga dengan menyadari bahwa Bangsa Indonesia merupakan  bagian dari masyarakat
internasional. Pengesahan berbagai instrumen tersebut diatur berdasarkan Undang-
Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dalam bagian “Menimbang”
mencatat bahwa “pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah
Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional, dan subjek
hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena
mengikat negara pada bidang-bidang tertentu”. Dengan kata lain, perjanjian-perjanjian
internasional yang mana Indonesia menjadi Negara pihaknya merupakan salah satu sumber

Undang-Undang 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan
Nasional, Pasal 11 ayat (1) dan ayat
(2)berbunyi

“(1)Pemerintah dan pemerintah daerah
wajib memberikan layanan dan
kemudahan, serta menjamin
terselenggaranya pendidikan yang
bermutu bagi setiap warga negara tanpa
diskriminasi.(2) Pemerintah dan
pemerintah daerah wajib menjamin
tersedianya dana guna terselenggaranya
pendidikan bagi setiap warga negara yang
berusia tujuh sampai dengan lima belas
tahun”.

Kewajiban
untuk
memenuhi

P r o g r a m
p e n d i d i k a n
gratis

5.

19 Lihat bagian “Menimbang”,  butir d, Undang-Undang  Noomor 11 Tahun 2005
20 Bagian “Menimbang”, Butir d, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005
21 Lihat Pembukaan Undang-Undangn Dasar Negara Republik Indonesia
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hukum di Indonesia, dimana pemerintah kemudian terikat secara hukum untuk
melaksanakan  ketentuan-ketentuan yang termuat dalam perjanjian tersebut.

UU No. 24 Tahun 2000 mengatur tentang alur ratifikasi sebagai berikut:

Dalam penjelasannya undang-undang ini menyebutkan bahwa pengesahan perjanjian
internasional terdiri dari empat jenis:

1. Ratifikasi (ratification), yaitu apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian
internasional turut menandatangani naskah perjanjian internasional;

2. Aksesi (accesion), yaitu apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian
internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian;

3. Penerimaan (acceptance) atau penyetujuan (approval) yaitu pernyataan menerima
atau menyetujui dari negara-negara pihak pada suatu perjanjian internasional atas
perubahan perjanjian internasional tersebut;

4. Langsung berlaku saat penandatanganan (self executing).

Ada dua cara pengesahan suatu perjanjian internasional, yakni melalui  undang-undang
atau keputusan Presiden. Tentu saja pengesahan yang menggunakan mekanisme undang-
undang memerlukan persetujuan DPR (sesuai dengan mekanisme pembuatan undang-
undang di Indonesia), sementara pengesahan dengan keputusan Presiden hanya perlu
pemberitahuan ke DPR. Bagaimanapun proses pengesahannya, dalam penjelasan Pasal
11 ayat (2) UU No.24 Tahun 2000 menyatakan bahwa DPR berhak untuk meminta suatu
perjanjian internasional untuk dibatalkan bila dipandang  merugikan kepentingan nasional.
Jadi jelas di sini bahwa Indonesia merupakan Negara yang menganut paham dualisme,
dimana hukum internasional dan hukum nasional dianggap sebagai dua sistem hukum
yang berbeda dan pemberlakuan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional In-
donesia tidak serta merta.

Namun demikian, pengesahan perjanjian internasional yang penting harus dilakukan melalui
undang-undang. Salah satu bidang yang dipandang penting tersebut adalah Hak Asasi
Manusia. Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 menentukan bahwa pengesahan
perjanjian internasional dilakukan melalui undang-undang apabila berkenaan tentang:



• masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
• perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara;
• kedaulatan atau hak berdaulat negara;
• Hak Asasi Manusia dan lingkungan hidup;
• pembentukan kaidah hukum baru;
• pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Oleh karena itu, ketika Indonesia mengesahkan instrumen internasional tentang Hak Asasi
Manusia, pengesahan tersebut dilakukan melalui undang-undang.22 Selanjutnya berlakunya
ketentuan dalam instrumen tersebut di dalam negeri terjadi ketika perjanjian itu telah
diundangkan dalam hukum domestik Indonesia.

Berikut adalah daftar instrumen internasional yang telah disahkan oleh Indonesia. Termasuk
dalam daftar beberapa instrumen internasional yang dicantumkan dalam Rencana Aksi
Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang akan segera disahkan.

22 Sebelum disahkannnya Undang-Undangn Nomor 24 Tahun 2000 ini, pengesahan beberapa instrumen internasional hak
asasi manusia dilakukan melalui keputusan presiden.
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Kovenan Internasional Penghapusan segala
Bentuk Diskriminasi Rasial (International Con-
vention on the Elimination of All Forms of Ra-
cial Discrimination)

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (In-
ternational Covenant on Civil and Political
Rights)

Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya (International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights)

Konvensi tentang Penghapusan  Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan  (Convention
on the Elimination of All Forms of Discrimina-
tion against Women)

Konvensi Menentang Penyiksaan, dan Perlakuan
atau Penghukuman yang Kejam, Tidak
Manusiawi atau  Merendahkan Martabat (Con-
vention against Torture and Other Cruel, Inhu-
man or Degrading Treatment or Punishment)

Singkatan Nama
Perjanjian

Tanggal
Pengesahan/

Berlaku
Keterangan

ICERD

ICCPR

ICESCR

CEDAW

CAT

Indonesia telah
mengesahkan melalui
UU No. 29/1999.

I n d o n e s i a
mengesahkan melalui
UU No. 12/2005

Indonesia menge-
sahkan melalui UU
No. 11/2005

Indonesia menge-
sahkan melalui UU
No. 7 Tahun 1984

Indonesia menge-
sahkan melalui UU
No. 5/1998

21 Des. 1965/
4 Januari 1969

16 Des. 1966/23
Maret 1976

16 Des. 1966/3
Januari 1976

18 Des. 1979/ 3
September 1981

10 Des. 1984 /26
Juni 1987
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Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights
of the Child)

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak
Para Buruh Migran dan Keluarganya (Interna-
tional Convention on the Protection of the Rights
of All Migrant Workers and Members of Their
Families)

Konvensi Internasional untuk Perlindungan
Semua Orang dari Penghilangan secara Paksa (In-
ternational Convention for the Protection of All
Persons from Enforced Disappearance)

Konvensi  Hak Penyandang Cacat (Convention
on the Rights of Persons with Disabilities)

Protokol Tambahan atas Kovenan Hak ekonomi,
Sosial dan Budaya (Optional Protocol of the Cov-
enant on Economic, Social and Cultural Rights)

Protokol Tambahan pada Kovenan Internasional
Sipil dan Politik (Optional Protocol to the Interna-
tional Covenant on Civil and Political Rights)

Protokol Tambahan Kedua pada Kovenan
Internasional Hak Sipil dan Politik (Second Op-
tional Protocol to the International Covenant on
Civil and Political Rights, aiming at the abolition
of the death penalty)

Protokol TambahanKonvensi pada Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
(Optional Protocol to the Convention on the Elimi-
nation of Discrimination against Women)

Protokol Tambahan pada Konvensi tentang
Pelibatan Anak pada (Optional protocol to the
Convention on the Rights of the Child on the in-
volvement of children in armed conflict)

Protokol Tambahan pada Konvensi Hak Anak
tentang Anak yang Diperdagangkan, Pelacuran
Anak, dan  Pornografi Anak  (Optional protocol to
the Convention on the Rights of the Child on the
sale of children, child prostitution and child por-
nography)

CRC

ICRMW

 ICPED

CRPD

ICESCR- OP

ICCPR-OP2

OP-CEDAW

OP-CRC-AC

OP-CRC-SC

Indonesia menge-
sahkan melalui Keppres
No. 36/1990
Indonesia belum
m e n g e s a h k a n .
Berdasarkan Ran-
HAM 2004-2009, In-
donesia direncana-kan
mengesahkannya pada
2005.

Belum disahkan

Belum disahkan

Belum disahkan

Belum disahkan

Belum disahkan

Belum disahkan.
Berdasarkan Ran-
HAM 2004-2005,
direncanakan akan
disahkan pada 2005
Belum disahkan.
Berdasarkan Ran-
HAM 2004-2009,
direncanakan untuk
disahkan pada 2006

Belum disahkan.
Berdasarkan Ran-
HAM, direncanakan
disahkan oleh Indone-
sia pada 2005

20 Nov 1989/
2 Sept 1990

18 Des 1990/
1 Juli 2003

20 Des 2006

13 Des 2006

10 Des 2008

16 Des 1966/23
Maret 1976

15 Des. 1989

10 Des 1999/
22 Des. 2000

25 Mei 2000/ 12
Feb 2002

25 Mei  2000/18
Jan 2002
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Protokol Tambahan pada Konvensi menentang
Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman
yang Keji, Tidak Manusiawi dan Merendahkan
(Optional Protocol to the Convention against
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment)

Protokol Tambahan pada Konvensi Hak
Penyandang Cacat (Optional Protocol to the
Convention on the Rights of Persons with Dis-
abilities)

OP-CAT

OP-CRPD

Belum disahkan.
Berdasarkan Rencana
Aksi Nasional Hak
Asasi Manusia 2004-
2009, direncanakan
untuk disahkan pada
2008
Belum disahkan.

18 Des 2002

12 Des 2006

5. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Dengan pemahaman atas kewajiban negara, maka dapat pula kita turunkan pemahaman
mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dengan sederhana dapat dinyatakan bahwa
pelanggaran Hak Asasi Manusia terjadi bila negara tidak melakukan kewajibannya
sebagaimana diamanahkan oleh Konstitusi. Konsep ini sama dengan konsep dalam hukum
internasional Hak Asasi Manusia. Pada dasarnya, pelanggaran Hak Asasi Manusia dilakukan
oleh negara bila negara tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana amanah Konstitusi.
Dapat dicontohkan bila negara tidak memasukkan pembunuhan sebagai tindak pidana,
maka negara dapat dinyatakan telah melanggar hak warga negaranya  karena tidak
melakukan kewajibannya untuk melindungi.



Kegiatan 4  Meletakkan Papua dalam Konteks

Tujuan

1. Peserta mengidentifikasi ke-khas-an dan nilai-nilai lokal Papua;
2. Peserta mengenal permasalah HAM dan hukum di Papua;
3. Peserta merumuskan pokok masalah dan upaya yang mungkin dilakukan.

Waktu

115  menit

Deskripsi

10 menit Bagian A Pengantar Fasilitator

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan keterkaitannya dengan sesi berikutnya;
2. Fasilitator memandu untuk membagi para peserta menjadi pasangan-pasangan

yang terdiri dari 2 orang;
3. Fasilitator membagi kartu meta plan kepada setiap pasangan.

30 menit Bagian B Diskusi Kelompok kelas

1. Setiap pasangan melakukan identifikasi terhadap pertanyaan dibawah ini, setiap
pertanyaan harap dijawab dengan satu jawaban   atau paling banyak dua jawaban.

a.  Masalah hukum dan HAM apa saja yang paling sering/banyak terjadi di
 Papua?;

b. Nilai lokal atau ke-khas-an Papua apa saja yang mempengaruhi masalah
 tersebut?;

c.  Lembaga apa saja yang terkait dalam masalah tersebut dan apa saja upaya
 yang sudah dilakukan?;

d. Apa saja yang sudah dicapai sehubungan dengan upaya yang telah
 dilakukan?;

2. Peserta diminta untuk melakukan diskusi selama 15 menit dengan
menuliskannya di kertas meta plan;

3. Peserta menempelkan kartu metaplan itu di dinding.
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60 menit Bagian C Presentasi Pleno

1. Fasilitator melakukan pengelompokkan terhadap jawaban setiap pasangan;
2. Fasilitator mengundang komentar peserta pengelompokan tersebut.

20 menit Bagian D Penutup

1. Fasilitator menutup sesi dan meletakkan hasil pemetaan tersebut pada tempat
yang dapat selalu terlihat sebagai bahan rujukan selama pelatihan.

Penjelasan Ringkas
Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

BAB XIV
KEKUASAAN PERADILAN

Pasal 50
(1) Kekuasaan kehakiman di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Badan

Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Di samping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat
tertentu.

Pasal 51
 (1) Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat

hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili
sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga
masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

(2) Pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat
hukum adat yang bersangkutan.

(3) Pengadilan adat memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan
perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

(4) Dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara
berkeberatan atas putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat yang
memeriksanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang
berkeberatan tersebut berhak meminta kepada pengadilan tingkat
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pertama di lingkungan badan peradilan yang berwenang untuk
memeriksa dan mengadili ulang sengketa atau perkara yang
bersangkutan.

(5) Pengadilan adat tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana penjara
atau kurungan.

(6) Putusan pengadilan adat mengenai delik pidana yang perkaranya tidak
dimintakan pemeriksaan ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(4), menjadi putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap.

(7) Untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut
ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan
persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang
mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang
bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(8) Dalam hal permintaan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan bagi
putusan pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditolak
oleh Pengadilan Negeri, maka putusan pengadilan adat sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan hukum Pengadilan
Negeri dalam memutuskan perkara yang bersangkutan.
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Modul 3
Mekanisme Penegakkan Hak Asasi Manusia

Tentang Modul

Sebagaimana yang dijabarkan dalam modul kedua (Konstitusi dan Hak Asasi Manusia),
Pasal 28J konstitusi, dan ditegaskan dalam Pasal 71 UU No. 39 Tahun tentang Hak Asasi
Manusia, Negara memiliki empat kewajiban yaitu penghormatan, perlindungan,
penegakkan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia. Negara sebagai pengemban kewajiban
(duty bearer) membuat serangkaian peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam
bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan kemananan negara dan bidang
lainnya. Sebaliknya, Negara harus siap disebut sebagai pelanggar Hak Asasi Manusia
bilamana lalai dan/atau campur tangan dalam penikmatan hak-hak tertentu. Negara juga
tetap disebut sebagai pelanggar Hak Asasi Manusia bilamana tidak menyelesaikan secara
hukum dan benar berdasarkan mekanisme hukum terhadap tindak-tindak baik disengaja
maupun karena kelalaian yang secara melawan hukum hingga menyebabkan seseorang
atau kelompok orang tidak mendapatkan haknya secara utuh. Pelanggaran Hak Asasi
Manusia tersebut terjadi bilamana tindakan tersebut mengurangi, menghalangi,
membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang.

Mekanisme penegakkan Hak Asasi Manusia adalah upaya untuk mewujudkan tanggung jawab
negara melalui pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum,
politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lainnya. Penegakkan
Hak Asasi Manusia juga meliputi penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia baik pelanggaran
karena pembiaran (ommission) maupun pelanggaran karena tindakan (commission).

Mekanisme penegakkan Hak Asasi Manusia dapat dipilah menjadi dua yaitu mekanisme
nasional dan internasional. Mekanisme nasional menggunakan perangkat nasional. Pada
prinsipnya, bilamana pemerintah pada tingkat nasional tidak mampu (unable) atau tidak
mau (unwilling) menyelesaikan sebuah tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia maka
mekanisme internasional dapat ditempuh. Mekanisme internasional menggunakan badan-
badan Hak Asasi Manusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sesuai dengan masalah Hak
Asasi Manusia yang terjadi.

Modul ini membatasi diri pada mekanisme penegakkan Hak Asasi Manusia pada tingkat
nasional. Pokok-pokok bahasan dalam modul ini adalah mekanisme pengadilan dan luar
pengadilan. Kedua mekanisme ini bersifat saling melengkapi. Pengadilan berfungsi untuk
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mencegah adanya impunitas dengan memastikan adanya pertanggungjawaban individual.
Namun demikian dibutuhkan juga mekanisme-mekanisme di luar pengadilan yang dapat
memberikan gambaran menyeluruh dari permasalahan yang ada ataupun menyelesaikan aspek-
aspek non-hukum dari suatu pelanggaran dan juga memastikan adanya upaya pencegahan.

Modul ini juga akan mengindentifikasi lembaga-lembaga baik kementerian, non kementerian,
dan lembaga-lembaga sampiran negara (state auxiliary institution) yang umumnya disebut
“komisi” (negara) atau “lembaga”. Modul akan sampai pada upaya menentukan peran,
tugas dan kewenangan masing-masing lembaga ini dalam penegakkan Hak Asasi Manusia.

Pada bagian akhir, modul akan mengembalikan upaya penegakkan pada lembaga masing-
masing dimana para peserta berasal. Modul akan membahas mekanisme khusus
penegakkan Hak Asasi Manusia di Papua. Modul akan menemukan peran, tugas dan
kewenangan lembaga dalam upaya bersama menegakkan Hak Asasi Manusia.

Tujuan Modul

1. Peserta memahami mekanisme dan peraturan perundang-undangan
terkait Hak Asasi Manusia;

2. Peserta memahami peran, tugas, dan kewenangan lembaga-lembaga pemerintah dan non
pemerintah (dalam hal ini komisi atau lembaga)  dalam penegakkan Hak Asasi Manusia.

Kegiatan

Modul mekanisme penegakkan Hak Asasi Manusia akan dilalui melalui beberapa kegiatan
sebagai berikut:

1.  Kegiatan 1 Pengenalan Sesi 10 Menit
2.  Kegiatan 2 Pelanggaran Hak Asasi Manusia 105 Menit
3.  Kegiatan 3 Lembaga-lembaga Penegakkan Hak Asasi 150 Menit

Manusia
4.  Kegiatan 4 Memahami Mekanisme Penegakan  Hak 90 Menit

Asasi Manusia melalui Administrasi Peradilan
Di Luar Sistem Peradilan Pidana

5.  Kegiatan 5 Pengelompokan Metaplan: Penegakkan 80 Menit
Hak Asasi Manusia di Papua

Bahan Belajar

Bahan-bahan belajar yang akan dipakai:
1. Studi-studi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia
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a. Pelanggaran dengan terdakwa dibawah umur
b. Pelanggaran KDRT
c. Kasus pelayanan publik

2. Lembar kasus/potongan berita dan tugas kelompok;
3. Kertas Plano dan papan flipchart;
4. Spidol/marker;
5. Kartu metaplan
6. Tape kertas .

Rujukan

Daftar Rujukan /  bahan bacaan yang diperlukan:

Buku
1. Hak Asasi Manusia dan Hukum, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 2004;
2. Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, Bab V Hak Asasi

Manusia di Indonesia, halaman 237-246.
3. Acuan Maastricht untuk Pelanggaran Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
4. Antonio Pradjasto dan Roichatul Aswidah, Modul Demokrasi dan HAM,  KID, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

1. UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. UU 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
3. UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
4. UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak;
5. UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
6. UU 23/ 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
7. UU 13/ 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
8. UU 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
9. UU  21/ 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
10.Peraturan Presiden No. 65/2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap

Perempuan;
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Kegiatan 1:    Pengenalan Tujuan Sesi

Tujuan

1. Peserta memahami tujuan sesi;
2. Peserta memahami keterkaitan tujuan sesi dengan modul sebelumnya.

Waktu

10 menit

Deskripsi

1. Fasilitator mengulas  modul sebelumnya dan mengantarkan sesi  ini dengan
tujuan sesi;

2. Fasilitator menjelaskan secara singkat gambaran umum langkah-langkah
fasilitasi.

Kegiatan 2 Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Tujuan

1. Peserta menetapkan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam sebuah peristiwa;
2. Peserta mampu menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia menggunakan

cara dan lembaga yang tepat untuk tiap peristiwa;
3. Peserta dapat membedakan antara pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan;
4. Peserta mampu mengidentifikasikan penerapan undang-undang khusus sesuai

konteks untuk perlindungan kelompok rentan.
Waktu

105 menit

Deskripsi

5 Menit Bagian A Pengantar Fasilitator

1. Fasilitator mengulas kegiatan sebelumnya dan kaitannya dengan tujuan
kegiatan kali ini;
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2. Fasilitator menjelaskan mengenai kegiatan yang akan dilakukan dan  metode
yang akan digunakan

45 Menit Bagian B Diskusi Kelompok

1. Fasilitator membagi peserta dalam empat kelompok dengan metode yang dapat
menggugah semangat dan memecah kebekuan;

2. Fasilitator membagikan lembar kasus;
3. Masing-masing kelompok membahas pokok-pokok diskusi berikut :

a.Persoalan pokok yang terkait dengan Hak Asasi Manusia;
b.Hak yang dilanggar;
c.Pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban;
d.Cara penyelesaian paling tepat untuk persoalan Hak Asasi Manusia dalam

peristiwa tersebut;
e.Peraturan-peraturan khusus yang harus diperhatikan berkenaan dengan

kelompok rentan (bila perlu)
4. Kelompok bekerja paling lama 30 menit;
5. Fasilitator meminta kelompok merangkum hasil diskusi kelompok dan

menunjuk satu juru bicara kelompok.

45 Menit Bagian C Presentasi Kelompok

1. Fasilitator meminta satu per satu juru bicara kelompok memaparkan hasil
diskusi masing-masing;

2. Fasilitator meminta peserta dari kelompok lain untuk memberi pendapat atas
hasil kerja kelompok yang sedang presentasi.

10 Menit Bagian D  Kesimpulan  dan Penutup Fasilitator

1. Fasilitator memberikan umpan balik, membuat catatan–catatan penting hasil
diskusi, serta mengaitkannya dengan kegiatan sebelumnya.

Ringkasan Materi

Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Hukum perdata dan pidana menyerap pelanggaran Hak Asasi Manusia agar dapat diproses
secara hukum. Tanpa perangkat hukum pelanggaran Hak Asasi Manusia hanya akan dicatat
sebagai peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia semata tanpa tersentuh hukum negara.
Pelanggaran hukum oleh individu diproses oleh lembaga pengadilan untuk meminta
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pertanggungjawaban individu tersebut atas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang
dilakukannya. Negara menjadi pelanggar Hak Asasi Manusia bilamana tidak melakukan
upaya hukum atau membiarkan pengadilan tidak melakukannya.

Pada dasarnya pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah terjadi bilamana negara sebagai
pemangku kewajiban tidak menunaikan kewajibannya. Kewajiban negara seperti diuraikan
penjelasan materi sebelumnya meliputi perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan
pemenuhan (Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945).
Bagaimana hubungan antara pelanggaran hukum (pidana, perdata) dengan pelanggaran
Hak Asasi Manusia ? Untuk memahami hal ini coba kita simak pengertian pelanggaran
Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat
negara baik sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi,
menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh
Undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum
yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Dalam praktik, pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat terjadi bilamana negara membiarkan
pelaku tindakan melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut
Hak Asasi Manusia. Tindak seperti ini misalnya ketika seseorang melakukan pembunuhan.
Pencabutan hak hidup seseorang terjadi. Pelakunya wajib dihukum melalui mekanisme
hukum pidana. Negara menjadi pelanggar Hak Asasi Manusia bilamana membiarkan pelaku
tidak diproses hukum. Pelanggaran HAM terjadi karena negara tidak melakukan salah
satu kewajiban  yaitu kewajiban negara untuk melindungi hak terhadap pelanggaran yang
dilakukan aparat negara dan pihak non-negara.

Merujuk pada pengertian pelanggaran Hak Asasi Manusia menurut UU 39/1999 maka
pelanggaran Hak Asasi Manusia terjadi apabila memenuhi unsur materiil dan unsur formil.
Unsur materiil yaitu setiap perbuatan baik sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian
yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak
asasi manusia seseorang atau kelompok orang. Unsur formil yaitu bila setiap perbuatan
tersebut tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak mendapat penyelesaian hukum
yang adil dan benar.

Pelanggaran karena Tindakan dan Pelanggaran karena Pembiaran

Pelanggaran Hak Asasi Manusia terjadi tidak hanya karena tindakan. Pelanggaran Hak
Asasi Manusia terjadi pula ketika negara tidak melakukan upaya penyelesaian atau
pembiaran terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran karena tindakan umum
disebut pelanggaran by commission. Pelanggaran karena pembiaran umum disebut
pelanggaran by ommission.
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Tindakan langsung

Kelalaian mengatur entitas non-negara atau individu

Pelanggaran karena tindakan oleh negara terjadi karena dua hal yaitu tindakan langsung
negara atau karena kelalaian mengatur entitas non-negara atau individu sehingga entitas
atau individu tersebut melanggar hak individu lain dan kemudian terjadilah pelanggaran.23

Pelanggaran karena tindakan mudah ditemukan dalam kelompok hak-hak sipil dan politik.
Contoh untuk hal ini dalam hak kebebasan beragama. Pelanggaran terjadi ketika negara
memaksakan individu untuk melepaskan diri dari keyakinan agama yang telah diyakini.
Atau, ketika negara tidak mampu mencegah terjadinya upaya pemaksaan oleh kelompok
orang terhadap pihak lain. Contoh lain adalah ketika terjadi penyiksaan pada saat
pemeriksaan dengan tujuan  untuk mendapatkan keterangan.

Pelanggaran by commission juga dapat terjadi pada kelompok hak ekonomi, sosial, budaya.
Khusus untuk Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat internasional telah
menyusun sebuah panduan untuk pelanggaran by commission yaitu “Acuan Maastricht
untuk Pelanggaran Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya”. Merujuk pada acuan tersebut
pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya terjadi contohnya ketika terjadi pencabutan
atau penundaan perundang-undangan mengenai yang melindungi pelaksanaan hak
ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu juga dapat pula terjadi pelanggaran Hak Asasi
Manusia terjadi ketika terjadi penurunan atau pengalihan anggaran publik tertentu
sehingga menyebabkan tidak dipenuhinya hak.

Sementara itu pelanggaran by omission adalah pelanggaran melalui pembiaran atau
kegagalan negara melakukan tindakan yang diperlukan menurut kewajiban hukumnya.
“Acuan Maastricht untuk Pelanggaran Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya”
memberikan beberapa contoh pelanggaran ini seperti kegagalan melakukan amandemen
atau pencabutan perundang-undangan yang jelas tidak konsisten dengan kewajiban di
bawah Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, kegagalan
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menegakan perundang-undangan yang dibuat untuk mengimplementasikan ketentuan
Kovenan Internasional. Pelanggaran juga dapat terjadi akibat kegagalan memanfaatkan
sumber dana dan tenaga secara maksimal untuk melaksanakan Kovenan Internasional
secara penuh.

Kedua jenis pelanggaran, by ommission dan by commission,  seperti diurai pada penjelasan
ringkas sebelumnya, dapat diselesaiakan melalui jalur pengadilan dan luar pengadilan.
Jalur luar pengadilan menggunakan lembaga-lembaga non hukum yang tersedia seperti
legislatif dan eksekutif. Sementara itu, jalur pengadilan melalui mekanisme pengadilan
yang sesuai. Agar dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan maka pelanggaran tersebut
harus dikriminalisasi di dalam hukum.

LEMBAR KASUS 1
(Kegiatan 2 Modul III)

Lewat “Tembakan” Semua Urusan Lancar

Pungutan liar mengada-ada di Samsat Jawa Tengah dikeluhkan salah seorang warga.
Perpanjangan STNK  menjadi lahan subur pungutan liar. Di antaranya, untuk perpanjangan
STNK aturannya harus pakai KTP dan BPKB asli, namun lewat ‘tembakan’ semua lancar.

Istilah tembakan KTP sangat populer di Samsat. Istilah ini muncul di kalangan wajib pajak
yang tidak memegang KTP asli sesuai tertulis di STNK sebagai persyaratan perpanjangan.
Caranya, dengan memberi uang kepada petugas di loket khusus Samsat. Jumlahnya
bervariasi antara Rp.30.000 sampai Rp.100.000 untuk kendaraan roda dua, dan Rp. 200.000
sampai Rp.500.000  untuk kendaraan roda empat atau lebih.

Proses ganti  pemilik sangat rumit dan merepotkan. Pungutan liar menjadi hal wajar.
Masyarakat butuh merogoh kantong lebih banyak untuk mengambil berkas di gudang
arsip, cek fisik, formulir, registrasi, dan penulisan BPKB.

Dari pengalaman seorang warga, untuk mengambil berkas di gudang harus bayar Rp.
25.000, cek fisik motor Rp 35.000, dan mobil Rp. 40.000, formulir STNK Rp. 15.000,
register/penomoran Rp. 10.000, dan penulisan BPKB Rp. 60.000. Ini pun dengan  catatan
motor atau mobil dibawa. Kalau tidak dibawa, untuk cek fisik masih dikenakan tambahan
untuk motor Rp. 20.000 sampai Rp. 50.000 dan mobil Rp. 100.000 sampai Rp 200.000
tergantung tahun kendaraan.  Semua pengeluaran itu tidak disertai tanda terima.

(Sumber : “Pungutan liar mengada-ada di Samsat Jawa Tengah” (27 Juli 2010, www.yustisi.com, diunduh
pada 5 September 2010. Dikembangkan dengan penyesuaian untuk kebutuhan pelatihan)
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LEMBAR KASUS 2
(Kegiatan 2 Modul III)

Pengadilan Kasus Judi Anak

Sepuluh anak penyemir sepatu tertangkap tengah bermain judi koin (tebak gambar) di area
Bandara Menteng, Jakarta. Mereka terdaftar di SD, SMP, dan SMP Paket C di Cengkareng.
Polisi menangkap mereka dengan tuduhan menurut Pasal 303 KUHP.  Pasal  303 bis ayat (1)
mengancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling
banyak sepuluh juta rupiah bagi mereka yang ikut serta main judi di jalan umum atau
pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa
yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Kasus ini mulai bergulir di Pengadilan Negeri setempat. Kesepuluh anak penyemir tersebut
duduk di kursi pesakitan di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Mengenakan baju putih
dan peci, mereka disidang atas kasus judi yang mereka perbuat di Bandar Menteng. Untuk
kepentingan hukum, Kejaksaaan setempat menahan para tersangka di Rumah Tahanan
Menteng.

Saat ini, kasus tersebut belum masing berlangsung dan belum mendapatkan putusan
tetap dari pengadilan.

(Sumber : “Judi Anak di Bandara Cengkareng, KPAI: Pengadilan Harus Dihentikan”,  www.detik.com,  Kamis,
16/07/2009 14:38 WIB; “Pakai Topeng, 10 Anak Disidang Kasus Judi di PN Tangerang”, www.detik.com,
Selasa, 21/07/2009 12:27 WIB; “Judi Anak di Bandara Cengkareng, “KPAI: Pengadilan Harus Dihentikan”,
www.detik.com, Kamis, 16/07/2009 14:38 WIB. Dikembangkan untuk kebutuhan pelatihan)

LEMBAR KASUS 3
(Kegiatan 2 Modul III)

Gara-gara Suami Main Perempuan, Istri Aniaya Suami Hingga Tewas

Gara-gara tidak tahan lagi dengan perilaku sang suami yang sering main perempuan,
seorang perempuan di Lumajang, Jawa Timur membunuh suaminya. Korban yang tengah
sakit muntaber dipukul palu oleh sang istri hingga nyawanya tak tertolong lagi.

Jasad Pardi warga Desa Selok Awar Awar, Lumajang ini terbujur kaku di Rumah Sakit Dr
Haryoto Lumajang, Jawa Timur. Nyawa laki-laki berusia 56 tahun ini tak terselamatkan
karena menderita luka parah dibagian kepalanya.

Pardi adalah korban kekerasan rumah tangga yang dilakukan istrinya sendiri Harti. Korban
yang sedang terbaring lemah karena sakit muntaber tak mampu membela diri ketika
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dipukul palu oleh sang istri. Harti nekad menghabisi teman hidupnya itu karena
kejengkelannya memuncak begitu mendengar ucapan korban uangnya habis untuk main
perempuan. Sakit hati, jengkel dan kecewa membuat Suharti gelap mata.

Menurut Suharti yang sudah ditetapkan jadi tersangka, prilaku asusila dan kasar suaminya
terjadi sejak anak pertama mereka lahir, hingga kini memiliki 4 orang anak dan meski
usianya mulai senja, korban tak kunjung berubah.

Aparat Polisi Polres Lumajang juga mengamankan barang bukti sebuah palu dan kasur
berbercak darah. Sungguh malang bagi Harti, akibat tak sanggup menahan emosi, kini
ibu 4 anak ini harus menjalani sisa hidupnya dibalik jeruji besi terjerat Undang-Undang
Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ancaman 15 tahun penjara.

(Sumber : www.indosiar.com, dikembangkan untuk kebutuhan pelatihan)

LEMBAR KASUS 4
(Kegiatan 2 Modul III)

5 Eksekutor Nasrudin Dituntut Seumur Hidup

Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo, terdakwa kasus pembunuhan berencana Direktur
PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen yang dituntut hukuman penjara
seumur hidup.

JPU menyatakan, Edo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran tindak
pidana pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 Ayat 1 Juncto Pasal 55 Ayat 1:1 KUHP
dengan tuntutan hukuman penjara seumur hidup.

Tuntutan yang sama diterima tiga rekan Edo. Mereka adalah Fransiskus Tadon Kerans
alias Amsi, Hendrikus Kia Walen alias Hendrik, dan Heri Santosa alias Bagol. Keempat
pelaku pembunuh Nasrudin ini juga dituntut hukuman penjara seumur hidup dalam
kasus yang sama.

Sebelumnya, Daniel Daen Sabon alias Daniel (26) eksekutor Nasrudin terlebih dahulu
dituntut hukuman penjara seumur hidup, pada sidang yang digelar, Senin (30/11). Sidang
pembacaan tuntutan terhadap keempat terdakwa dilakukan secara bergantian di ruang
sidang terpisah.

Bambang S, salah satu anggota JPU terdakwa Amsi mengatakan, tuntutan pidana penjara
seumur hidup itu sudah pantas diajukan. Ini mengingat peristiwa pembunuhan yang
terjadi telah menimbulkan korban dan kesadisan berkurang.
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Apa maksud kesadisan berkurang, Bambang menjawab, “Akan berbeda halnya jika korban
tubuhnya dipotong-potong atau lainnya. Jadi menurut kami tuntutan itu sudah pantas.”
Seusai sidang, Amsi mengaku tidak terima dengan tuntutan penjara seumur hidup oleh
JPU. Seperti Edo, Amsi menyatakan dirinya hanya sebagai korban. Dia juga
mempertanyakan kehadiran tim lain yang diduga ikut dalam aksi pembunuhan Nasrudin.
“Kami ini hanya korban,” ujar Amsi sambil bergegas menuju ruang tahanan.

(www.wartakota.co.id, 4 Desember 2010, diakses pada 5 Oktober 2010, dikembangkan untuk kebutuhan
pelatihan)
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Kegiatan 3 Lembaga-Lembaga Penegakkan Hak Asasi Manusia

Tujuan

1. Peserta mampu memahami model-model penegakkan Hak Asasi Manusia;
2. Peserta mampu mengetahui lembaga-lembaga yang berperan dalam

penegakkan Hak Asasi Manusia;
3. Peserta mampu melakukan indentifikasi tugas, fungsi, dan kewenangan yang

dapat mendukung penegakkan Hak Asasi Manusia.

Waktu

150 Menit

Deskripsi

5 Menit Bagian A Pengantar Fasilitator

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan keterkaitannya dengan modul berikut
dengan sesi sebelum dan sesudahnya;

2. Fasilitator memaparkan metode yang akan digunakan.

45 Menit Bagian B Diskusi Kelompok

1. Fasilitator membagi peserta dalam empat  kelompok. Masing-masing
kelompok diminta untuk membaca peraturan-peraturan dibawah ini:

Kelompok 1 UU 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
Kelompok 2 UU 13/ 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
Kelompok 3 UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
Kelompok 4 UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia;

2. Fasilitator meminta kelompok mendiskusikan dalam waktu 20 menit untuk
menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
a. Apa tugas, fungsi dan kewenangan lembaga dalam peraturan yang

mendukung penegakkan Hak Asasi Manusia (peraturan yang telah dibaca)?;
b.Kewenangan apa saja yang termasuk dalam ketegori mekanisme penegakkan

HAM melalui “Pengadilan” dan “di Luar Pengadilan”?;
c. Bila lembaga tersebut adalah badan state auxiliary (komisi atau badan),

bagaimana hubungan mereka dengan lembaga-lembaga administrasi peradilan
(Polisi, Jaksa, Hakim) dalam penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia?.
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90 Menit Bagian C Presentasi  Kelompok

1. Fasilitator meminta perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya
selama sepuluh menit;

2. Fasilitator meminta peserta dari kelompok lain untuk memberikan klarifikasi
dan tanggapan.

10 Menit Bagian D Penutup Fasilitator

1. Fasilitator merangkum pendapat menjadi sebuah bagan mekanisme
penegakkan HAM melalui jalur pengadilan dan luar pengadilan;

2. Fasilitator menegaskan kembali catatan penting hasil diskusi.

Penjelasan Ringkas

Mekanisme Penegakkan Hak Asasi Manusia

Ruang lingkup Hak Asasi Manusia pada semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya,
sipil dan politik. Keluasan lingkup Hak Asasi Manusia seperti itu menyebabkan penegakkan
Hak Asasi Manusia tidak semata dilakukan oleh lembaga khusus atau kementerian khusus
yang menanganai Hak Asasi Manusia.

Secara garis besar penegakkan Hak Asasi Manusia dapat dipilah menjadi mekanisme
pengadilan (hukum) dan mekanisme di luar pengadilan. Keduanya saling melengkapi.

Mengapa mekanisme pengadilan ? Bukankah pengadilan umumnya dikenal untuk
penyelesaian pelanggaran hukum (pidana, perdata)? Seperti dijelaskan dalam modul
sebelumnya,  menurut Konstitusi kita, semua ketentuan peraturan perundang-undangan
pada dasarnya adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban negara dalam bidang Hak
Asasi Manusia. Semua ketentuan hukum adalah bagian dari pertanggungjawaban negara
melakukan kewajibannya.

Salah satu kewajiban negara itu, seperti disebutkan dalam modul kedua,  adalah kewajiban
negara untuk melindungi.  Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara
dari pelanggaran baik yang dilakukan oleh aparat negara maupun pihak lain yaitu individu
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maupun korporasi.  Untuk itu, negara diberi kewenangan untuk melakukan kriminalisasi.
Seperti disebutkan dalam modul sebelumnya berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia
kemudian dikriminalkan oleh negara yang kemudian masuk dalam hukum pidana  atau
hukum  perdata mereka.   Penegakkan hak-hak ini kemudian dilakukan melalui lembaga
pengadilan. Itulah mengapa lembaga pengadilan juga merupakan lembaga penegakkan
Hak Asasi Manusia.

Negara memasukkan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam hukum perdata atau pidana
mereka sehingga menjadi sebuah pelanggaran hukum.  Sehingga pengadilan dapat
memproses pihak-pihak yang bertanggung jawab. Pelanggaran hukum yang dilakukan
oleh individu kemudian diproses oleh lembaga pengadilan untuk meminta
pertanggungjawaban individu atas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukannya.
Bila negara tidak melakukan penindakan  atau membiarkan pengadilannya tidak
melakukannya maka, negara tidak melakukan kewajibannya dan pelanggaran Hak Asasi
Manusia terjadi. Dapat disimpulkan bahwa pelanggaran hukum bersifat individual
sementara pelanggaran Hak Asasi Manusia terjadi bila negara tidak melakukan
kewajibannya atas Hak Asasi Manusia   (bukan bersifat individual).

Tidak semua ketentuan Hak Asasi Manusia tercantum dalam peraturan perundang-
undangan sehingga tidak semua pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat diproses secara
hukum. Akibatnya, tidak ada penyelesaian terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Penegakan Hak Asasi Manusia juga memerlukan upaya lain di luar pengadilan. Penegakan
Hak Asasi Manusia kemudian juga tidak dapat hanya mengandalkan perangkat hukum.
Selain itu harus pula dipastikan bahwa perangkat hukum  dan lembaga penegak hukum
adalah melakukan kewajibannya sebagai penegak Hak Asasi Manusia dan tidak
berseberangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia.

Indonesia telah memiliki pula mekanisme pengadilan yang menguji peraturan perundang-
undangan dan kesesuaiannya dengan Konstitusi (constitutional review). Ini juga merupakan
mekanisme penegak Hak Asasi Manusia. Mahkamah Agung memiliki pula kewenangan
untuk menguji peraturan melalui mekanisme judicial review yang kemudian dapat
membatalkan ketentuan bila diputuskan melanggar Hak Asasi Manusia.

Mekanisme penegakan Hak Asasi Manusia di luar pengadilan meliputi tidak hanya meliputi
lembaga-lembaga yang memiliki tugas dalam penegakkan Hak Asasi Manusia seperti
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), tetapi lembaga-lembaga eksekutif
dan legislatif. Mengapa mereka juga memiliki peran dalam penegakkan Hak Asasi Manusia?
Lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif adalah unsur-unsur negara yang juga memiliki
kekuasaan dan kewenangan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya.
Mereka memiliki perangkat untuk mewujudkan kewajiban penghormatan, perlindungan
dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.
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Peran apa yang dapat dimainkan lembaga legistlatif? Lembaga legislatif melalui
kewenangannya dapat menyusun peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat
maupun daerah yang mendukung pelaksanaan Hak Asasi Manusia secara baik. Lembaga
legislatif adalah perekayasa sosial untuk mewujudkan kehidupan. Lembaga legislatif juga
dapat memainkan fungsi pengawasan pelaksanaan pemerintahan.

Peran apa yang dapat dimainkan lembaga eksekutif? Sangat jelas, lembaga eksekutif adalah
lembaga yang memiliki kewajiban dalam melaksanakan kewajiban negara dalam Hak Asasi
Manusia. Melalui lembaga-lembaga yang relevan pemerintah dapat mewujudkan tiga
kewajiban tersebut.

Selain itu, mekanisme Hak Asasi Manusia  juga dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga
yang boleh disebut lembaga sampiran negara (state auxiliary institution). Biasanya lembaga-
lembaga ini dinamai komisi atau lembaga. Setidaknya Indonesia memiliki lembaga Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap
Perempuan (Komnas Perempuan), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sebelumnya Indonesia juga memiliki Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi.24

Dapat disimpulkan bahwa sistem penegakkan Hak Asasi Manusia pada  tingkat nasional
akan meliputi kerangka konstitutional dan peraturan di bawahnya serta lembaga-lembaga
yang efektif (Parlemen, pemerintah, penegak hukum, administrasi publik, serta lembaga-
lembaga nasional Hak Asasi Manusia yang independen)

Lembaga-Lembaga Penegakan Hak Asasi Manusia

Penjelasan ringkas sebelumnya tentang Mekanisme Penegakan Hak Asasi Manusia
menguraikan bahwa penegakan Hak Asasi Manusia tidak hanya dilakukan oleh lembaga
khusus atau kementerian khusus yang menangani Hak Asasi Manusia karena ruang lingkup
Hak Asasi Manusia meliputi pada semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya, sipil
dan politik. Setiap lembaga yang melaksanakan kewajiban negara memilki peran dalam
penegakan Hak Asasi Manusia.

Merujuk pada pemilahan mekanisme penegakan Hak Asasi Manusia (mekanisme
pengadilan dan mekanisme luar pengadilan) maka kita dapat mengelompokkan lembaga-
lembaga yang memiliki peran dalam penegakan Hak Asasi Manusia dalam dua pilah :
lembaga berperan dalam mekanisme pengadilan dan lembaga berperan dalam mekanisme
luar pengadilan.
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A. Lembaga Berperan dalam Mekanisme Pengadilan

1. Pengadilan

Berdasarkan yurisdiksi masing-masing indonesia mengenal empat lingkungan pengadilan,
yaitu :

a. Lingkungan Peradilan Umum;
b. Lingkungan Peradilan Agama;
c. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; dan
d. Lingkungan Peradilan Militer.

Yurisdiksi masing-masing Lingkungan Peradilan silahkan lihat pada tabel berikut
Tabel 1

Empat Lingkungan Peradilan di Indonesia

Empat Lingkungan Peradilan tersebut di dasarkan pada amanat Pasal 24 angka 2 UUD
Negara Republik Indonesia. Namun begitu, Indonesia juga memiliki pengadilan-pengadilan
khusus yang menangani perkara-perkara khusus. Lihat tabel berikut !

Tabel 2
Pengadilan Khusus di Indonesia
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No. Jenis Yurisdiksi Dasar

1.  Pengadilan HAM Genosida dan kejahatan terhadap 
kemanusiaan

UU 26/2000 tentang
Pengadilan HAM

2.  Pengadilan Anak Perkara pidana oleh anak (8 -18 tahun) UU 3/1997 tentang
Peradilan Anak

3.  Pengadilan Khusus
Tindak Pidana Korupsi

Perkara korupsi Pasal 53 UU 30/2002 
tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi

4. Pengadilan Niaga Perkara kepailitan,hak atas kekayaan
intelektual,sengketa perniagaan lain

Undang-Undang.

UU 4 /1998 tentang
Kepailitan, Kepres
97/1999

5.  Pengadilan Pajak Sengketa pajak antara wajib pajak 
dan pejabat berwenang.

UU 14/2002

6. Pengadilan 
Perikanan

Tindak pidana perikanan UU 31/2004

yang ditentukan oleh 

No. Jenis Yurisdiksi

1.  Peradilan Umum Perdata dan pidana.
2.  Peradilan Agama  Perkawinan, perceraian, hibah, waris, dan ketentuan lain 

dalam hukum   keluarga.
3. Tata Usaha Negara Sengketa warga negara dan pejabat tata usaha negara.
4.  Peradilan Militer Kejahatan atau pelanggaran oleh militer.



Mengapa pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak ditangani secara khusus oleh pengadilan
Hak Asasi Manusia? Seperti diuraikan pada penjelasan ringkas tentang Mekanisme
Penegakan Hak Asasi Manusia masalah Hak Asasi Manusia meliputi semua aspek
kehidupan. Penanganan persoalah Hak Asasi Manusia tidak bisa mengandalkan salah satu
kementerian atau peradilan.

Setelah negara mengkriminalisasi pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam hukum perdata
atau pidana maka kewajiban pengadilan yang sesuai yang selanjutnya akan menyelesaikan
semua tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kewajiban negara adalah memastikan bahwa
setiap pelanggara Hak Asasi Manusia tersebut mendapat penyelesaian yang sesuai. Seperti
disampaikan pada bagian ringkasan materi sebelumnya bila terhadap setiap pelanggaran
Hak Asasi Manusia negara tidak melakukan penindakan atau membiarkan pengadilannya
tidak melakukannya maka, negara tersebut kemudian tidak melakukan kewajibannya
dan pelanggaran Hak Asasi Manusia terjadi.

2. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah konsekuensi dari Amendemen Ketiga Undang-Undang
Dasar 1945 yang disahkan oleh Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 9 Novem-
ber 2001. Salah satu perubahan mendasar pada Amendemen Ketiga UUD 1945 adalah
diterimanya salah satu ketentuan-ketentuan tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 24
ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B. Pada 2003 disahkan UU 24/2003 tentang Mahkamah
Konstitusi yang menjadi landasan berdirinya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi
berperan sangat penting sebagai arena pengujian semua undang-undang yang dianggap
berseberangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi penting dalam penerapan prinsip-prinsip checks and
balances dalam penyelenggaraan negara. Mahkamah Konstitusi menempatkan semua
lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam
penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata
untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara (Penjelasan Umum UU 24/
2003).

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang menjadi salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman,
di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat
(2) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berdiri secara merdeka bebas dari campur tangan
pihak lain. Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam usaha menegakkan Konstitusi
dan prinsip negara hukum.
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Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota Hakim Konstitusi yang
ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Hakim Konstitusi terdiri atas seorang Ketua
merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota.
Mereka adalah pejabat Negara. Hakim konstitusi hanya dapat dikenakan tindakan
kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis Presiden, kecuali
dalam hal bila tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau  berdasarkan bukti
permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam
dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Mahkamah
Konstitusi  berwenang untuk :

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1945;

b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. Memutus pembubaran partai politik;
d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan
e. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden

diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela,
dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir bersifat final untuk :
a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo-

nesia Tahun 1945;
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan

oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. Memutus pembubaran partai politik; dan
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi hanya dapat menguji Undang-Undang yang diundang setelah
perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon pengujian Undang-Undang dapat
dilakukan oleh warga negara Indonesia perorangan, kesatuan masyarakat hukum adat,
badan hukum publik atau privat atau lembaga negara.

Pemohon dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh Undang-Undang Dasar 1945 hanya terbatas lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, Mahkamah Agung
(MA) tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan ini.
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Dalam perkara pembubaran partai politik hanya satu pihak yang dapat mengajukan
permohonan yaitu Pemerintah. Pemerintah harus memiliki bukti-bukti bahwa partai
politik yang dimohonkan dibubarkan memiliki  ideologi, asas, tujuan, program, dan
kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum pihak yang dapat mengajukan
permohonan adalah  perorangan WNI calon anggota DPD peserta pemilihan umum,
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil
Presiden,  dan partai politik peserta pemilihan umum.

Sementara dalam perkara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden yang dapat mengajukan permohonan hanya DPR. DPR harus
memberikan bukti-bukti tentang dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden telah
melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau tidak lagi
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945.

B. Lembaga Berperan dalam Mekanisme Luar Pengadilan

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)  adalah lembaga mandiri yang
kedudukannya setingkat dengan lembaga negara. Komnas HAM memiliki fungsi untuk
melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi Hak Asasi
Manusia.

Komnas HAM lahir untuk memenuhi tujuan pengembangan kondisi yang kondusif bagi
pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB
serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Komnas HAM juga bertujuan untuk
meningkatkan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia guna berkembangnya
pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai
bidang kehidupan.

Pertama kali Komnas HAM berdiri pada 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor
50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Karena kebutuhan penguatan
Komnas HAM sejak 1999 pengaturan Komnas HAM berdasarkan UU 39/1999 tentang
HAM.
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Komnas HAM memiliki empat tugas yaitu pengkajian dan penelitian, pendidikan dan
penyuluhan, pemantauan dan mediasi.

Pengkajian dan penelitian yang dilakukan Komnas Hak Asasi Manusia diantaranya dalam
lingkup pengembangan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi
instrumen internasional Hak Asasi Manusia. Berdasarkan pengkajian dan penelitian,
Komnas HAM memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan
pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia;

Dalam tugas lain yaitu pendidikan dan penyuluhan yang dilakukan Komnas HAM
melakukan kegiatan yang bertujuan peningkatan kesadaran Hak Asasi Manusia. Kegiatan
ini dilakukan melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan.

Komnas HAM juga melakukan pemantauan pengamatan pelaksanaan Hak Asasi Manusia.
Komnas HAM melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul
dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat
pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Dalam perkara tertentu Komnas HAM dapat melakukan penyelesaian perkara melalui
cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Komnas HAM menjadi
mediator dalam permainan kedua belah pihak. Komnas HAM menyampaikan rekomendasi
atas suatu kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti
penyelesaiannya. Komnas HAM juga menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus
pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
untuk ditindaklanjuti.

Di samping kewenangan menurut UU No 39 Tahun 1999, Komnas HAM juga berwenang
melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Kewenangan
ini berasal dari UU 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Untuk perkara yang
terjadi sebelum UU 26/2000 diundangkan tim penyelidikan pelanggaran Hak Asasi
Manusia berat Komnas HAM berbentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komnas HAM dan
unsur masyarakat. Untuk peristiwa setelah UU 26/2000 keluar penyelidikan dilakukan
oleh tim penyelidikan pelanggaran yang berat.

Dalam perkembangannya, Komnas HAM diberikan fungsi tambahan sebagai pengawas
sebagaimana dimandatkan didalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Komnas HAM terdiri dari anggota yang dipilih oleh DPR usulan panitia seleksi. Panitia
seleksi bersifat independen meski dibentuk oleh Sidang Paripurna Komnas HAM. Hasil
uji kelayakan dan kepatutan, DPR menyerahkan nama-nama yang lolos untuk diresmikan
oleh Presiden.
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Komnas HAM terdiri dari anggota yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas
HAM. Dalam melakukan seleksi terhadap calon anggota Komnas HAM, Komnas HAM
membentuk panitia seleksi yang independen berdasarkan keputusan sidang Paripurna
Komnas HAM. Selanjutnya, setelah menerima usulan dari Komnas HAM, DPR melakukan
uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) guna mendapatkan anggota Komnas HAM
dan selanjutnya diteruskan kepada presiden guna dilakukan pengangkatan atau peresmian
oleh Presiden selaku Kepala Negara.

2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) lahir dikala proses dan para penegak
hukum berorientasi pada para pelaku dalam tindak pidana. Perhatian kepada saksi dan
korban begitu rendah. Padahal, saksi dan korban sama pentingnya dengan pelaku.

LPSK dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008 berdasarkan UU 13/2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban. LPSK adalah lembaga mandiri yang bertanggung jawab untuk
menangani pemberian perlindungan saksi dan korban. LPSK bertugas dan berwenang
memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban pada semua
tahap proses peradilan pidana. Perlindungan ditujukan untuk memberikan rasa aman
kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan
pidana.

Peran LPSK dalam penegakan HAM sangat besar. LPSK berperan dalam memastikan
kewajiban negara dalam penegakan HAM menggunakan mekanisme perlindungan
terhadap saksi dan korban dalam proses hukum berjalan dengan baik. Saat ini LPSK
tumbuh menjadi bagian penting dari sistem peradilan di Indonesia.

3. Ombudsman Republik Indonesia

Kepastian hukum, keadilan dan kesejahteraan adalah hak. Pelayanan publik yang baik
adalah bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi. Negara dapat mewujudkannya bila
pelayanan publik dilakukan dengan bersih, jujur dan efisien. Pelayanan publik yang buruk
akan memperkeras ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemerintah.

Pelayanan publik oleh penyelenggaraan negara dan pemerintah tidak cukup diawasi oleh
fungsi pengawasan oleh dirinya sendiri. Diperlukan lembaga mandiri yang mampu
mengawasi fungsi-fungsi pelayanan publik yang mandiri dari campur tangan kekuasaan
di luar dirinya. Lembaga pengawasan tersebut dilarang memiliki hubungan organik dengan
lembaga negara dan instansi pemerintahan.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) adalah lembaga negara. ORI memiliki kewenangan
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mengawasi seluruh pelayanan publik oleh penyelenggara negara dan pemerintahan
termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum
Milik Negara. ORI juga mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh  badan
swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu
yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau  APBD.

ORI lahir untuk mengurangi buruknya layanan pemerintah serta perlindungan hak dan
kepentingan masyarakat. Ombudsman lahir berdasarkan UU 37/2008 tentang Ombuds-
man Republik Indonesia. Sebelumnya, ORI bernama Komisi Ombudsman Nasional (KON)
yang berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi
Ombudsman Nasional.

Ombdsman diserap dari bahasa Skandinavia yang kurang lebih berarti jabatan yang secara
independen menampung dan memeriksa pengaduan mengenai administrasi publik yang
buruk. Pengertian ini diambil dari UU Ombudsman Pakistan.

Tugas ORI diantaranya adalah menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam
penyelenggaraan pelayanan publik, memeriksa dan menindaklanjuti. ORI juga memiliki
tugas melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan
publik. Maladministrasi menurut Pasal 1 angka 3 adalah perbuatan melawan hukum,
melampaui wewenang,  menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi
tujuan wewenang tersebut. Maladministrasi juga termasuk kelalaian atau pengabaian
kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh
Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau
immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, ORI memiliki kewenangan menerima laporan, dan
meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain
yang terkait. Termasuk kewenangan ORI adalah memeriksa keputusan, surat-menyurat,
atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor dan meminta klarifikasi dan/
atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi manapun.

Terhadap laporan yang diterima ORI berwenang memanggil Pelapor, Terlapor dan pihak
terkait. ORI dapat menyelesaikan laporan tersebut melalui mediasi dan konsiliasi atas
permintaan para pihak.

ORI mengeluarkan rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi
untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan. ORI
berwenang pula mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.
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Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenangnya ORI secara lembaga memiliki
imunitas. ORI tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka
pengadilan.

ORI terdiri atas satu orang Ketua merangkap anggota, (satu orang Wakil Ketua merangkap
anggota dan tujuh orang anggota). Mereka dipilih oleh DPR atas usul Presiden atas hasil
tim seleksi yang dibentuk Presiden. Presiden dan DPR menerima laporan tahunan dan
laporan berkala setiap tiga bulan.

4. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tidak dapat
dilepaskan dari peristiwa kekerasan seksual terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam
kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota di Indonesia. Paska peristiwa, masyarakat sipil,
terutama kaum perempuan, menuntut negara bertanggung jawab terhadap peristiwa
kekerasan terhadap perempuan.

Pemerintah memenuhi tuntutan masyarakat tersebut pada 15 Oktober 1998 saat Presiden
meneken Keputusan Presiden No. 181/1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden
No. 65/2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Pemerintah
mendirikan sebuah komisi independen di tingkat nasional yang bertugas menciptakan
kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan
dan penegakan Hak Asasi Manusia perempuan di Indonesia.

Komnas Perempuan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Merujuk pada
Konferensi Wina pada 1993 kekerasan perempuan mencakup kekerasan yang dialami
perempuan di dalam keluarga, dalam komunitas maupun kekerasan negara. Kekerasan
terhadap perempuan adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pemenuhan hak-hak
perempuan adalah pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia.

Saat ini Komnas Perempuan fokus pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga,
perempuan pekerja rumah tangga yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri.
Komnas Perempuan juga memberikan perhatian lebih pada perempuan korban kekerasan
seksual dalam proses peradilan, perempuan di daerah konflik bersenjata dan perempuan
kepala keluarga yang hidup di tengah kemiskinan di daerah pedesaan.

Komnas Perempuan mempunyai 13 komisioner yang berasal dari latar belakang yang
beragam. Mereka dipilih melalui proses nominasi oleh para komisioner periode sebelumnya.
Mereka kemudian diseleksi berdasarkan kriteria yang telah disepakati bersama atas fasilitas
dari sebuah tim independen.
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Dalam menjalankan mandatnya, Komnas Perempuan mengambil peran sebagai pusat
sumber daya (resource center) tentang hak asasi perempuan sebagai Hak Asasi Manusia
dan kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Komnas
Perempuan juga berperan dalam pengusulan perubahan kebijakan dan menjadi fasilitator
pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional dan internasional.

Komnas Perempuan sangat memperhatikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.
Komnas Perempuan menjadi negosiator dan mediator antara pemerintah dengan komunitas
korban dan komunitas pejuang Hak Asasi Perempuan. Komnas Perempuan fokus pada
kepentingan korban. Komnas Perempuan juga menjadi pemantau dan pelapor Pelanggaran
Hak Asasi Manusia berbasis jender dan pemenuhan hak korban. (sumber :
www.komnasperempuan.or.id)

5. Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga independen yang kedudukannya
setingkat dengan Komisi Negara. KPAI bebas dari kepentingan dan pengaruh kepentingan
apapun. KPAI hanya berpihak pada upaya-upaya mewujudkan prinsip yang dititipkan oleh
Konvensi Hak Anak, 1989 yaitu "Demi Kepentingan Terbaik bagi Anak". KPAI lahir dalam
rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia.

KPAI berdiri berlandas pada Keppres 77/2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indo-
nesia dan Pasal 74  UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut landasan
hukumnya, KPAI memiliki tugas melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait perlindungan anak, pengumpulan data dan informasi. KPAI
juga menerima pengaduan masyarakat, melakukan telaah dan pemantauan, evaluasi serta
pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. KPAI memberikan laporan,
saran, masukan serta pertimbangan kepada Presiden.

KPAI menyampaikan dan memberikan masukan, saran dan pertimbangan  kepada berbagai
pihak terutama Presiden, DPR, dan Instansi pemerintah terkait baik di pusat maupun di
daerah. Terhadap Konvensi Hak Anak yang sudah disahkan oleh RI KPAI melakukan
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang perlindungan anak termasuk laporan untuk
Komita Hak Anak PBB (Committee on the Rights of the Child) di Geneva, Swiss.
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Sekilas tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pengadilan HAM sebagaimana yang dibentuk oleh UU No. 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM merupakan pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa
dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Dalam UU No. 26
terdapat dua jenis Pengadilan HAM, yakni Pengadilan HAM Ad Hoc dan Pengadilan HAM
permanen. Pengadilan HAM permanen adalah pengadilan yang memiliki juridiksi terhadap
semua kejahatan yang ditentukan dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
yang terjadi setelah 23 November 2000, yakni setelah diundangkannya UU tersebut.
Pengadilan HAM Ad Hoc adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk
memeriksa dan memutus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat sebelum UU tersebut
diundangkan. Pengadilan HAM Ad Hoc diadakan hanya untuk kasus tertentu (dengan
tempus dan locus de licti tertentu) dan dibubarkan setelah kasus tersebut selesai ditangani.
Pengadilan HAM Ad Hoc hanya dapat dibentuk ketika ada usulan atau rekomendasi DPR
kepada Presiden. Presiden kemudian akan mengeluarkan suatu Keputusan Presiden yang
menyatakan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk suatu kasus tertentu disertai
dengan penentuan waktu, tempat, dan lokasi yang akan disidik. Contoh pengadaan
pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc adalah Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus
Timor Timur (1999) dan Tanjung Priok (1984). Sementara kasus yang telah diadili oleh
Pengadilan HAM adalah Kasus Abepura di Papua tahun 2000.25

Kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida adalah kejahatan yang luar biasa (extra
ordinary crimes) dibanding dengan kejahatan lainnya. Kejahatan terhadap kemanusiaan
misalnya, merupakan kejahatan dengan cara-cara yang sistematis, meluas dan merupakan
penerapan dari kebijakan suatu negara atau organisasi tertentu yang ditujukan kepada
warga sipil. Sementara kejahatan genosida memiliki tujuan yang luar biasa kejam  yakni
dimaksudkan untuk menghancurkan keseluruhan atau sebagian kelompok tertentu . Pada
umumnya kejahatan-kejahatan semacam ini membutuhkan sumber daya tertentu dan
dilakukan oleh aparatur negara tertentu ataupun suatu entitas yang memiliki suatu stuktur
organisasi. Oleh sebab itu di dalam statuta-statuta pengadilan pidana internasional, dan
juga UU No. 26, dipastikan bahwa pertanggungjawaban pidana bukan saja dituntut kepada
para pelaku lapangan, atau mereka yang melakukan pemufakatan jahat atau perbantuan
yang melanggengkan kejahatan tersebut, namun juga kepada mereka yang berada dalam
posisi komandan ataupun atasan yang memberikan komando atau pembiaran yang
memungkinkan kejahatan tersebut terjadi.
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Istilah “pelanggaran Hak Asasi Manusia
yang berat” sendiri sebagai suatu kejahatan
muncul dalam Pasal 104 UU No. 39 tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia yang
memandatkan pembentukan Pengadilan
HAM. Dalam penjelasan ayat 1 dari Pasal
tersebut dinyatakan bahwa pelanggaran
Hak Asasi Manusia  yang berat meliputi
“pembunuhan massal (genocide),
pembunuhan sewenang-wenang atau di
luar putusan pengadilan (arbitrary/extra
judicial killing), penyiksaan, penghilangan
orang secara paksa, perbudakan, atau
diskriminasi yang dilakukan  secara
sistematis (systematic discrimination)”.
Namun ketika UU No. 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan HAM diundangkan,
definisi pelanggaran Hak Asasi Manusia
kemudian di definisikan ulang sebagai
meliputi kejahatan Genosida dan
Kejahatan terhadap Kemanusiaan26.
Dalam penjelasan Undang-Undang ini
dalam Pasal 6 dan 7 dinyatakan bahwa
rumusan kedua kejahatan ini sesuai
dengan Statuta Roma 1998 yang
merupakan landasan pendirian
Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
(Patut dicatat di sini bahwa Statuta Roma
mencakup dua jenis kejahatan lainnya yang
tidak tercakup dalam UU No. 26 yaitu
kejahatan agresi dan kejahatan perang serta
pelanggaran terhadap Konvensi Geneva.).
Mahkamah Agung sudah menerbitkan
Buku Pedoman unsur-unsur pelanggaran
Hak Asasi Manusia  yang berat serta
pertanggung-jawaban komando yang

memberikan rujukan tentang interpretasi unsur-unsur kejahatan dan pertanggung jawaban
pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 dan didalamnya- serta

26 Ibid 392

a. Pembunuhan;
b. pemusnahan;
c. perbudakan
d. pengusiran atau pemindahan penduduk           

secara paksa;
e. perampasan kemerdakaan atau perampasan

kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang
yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok  
hukum internasional;

f.  penyiksaan  

a. membunuh anggota kelompok;
b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental    

yang berat terhadap
c. anggota-anggota kelompok;
d. menciptakan kondisi kehidupan kelompok         

yang akan mengakibatkan
e. kemusnahan secara fisik baik seluruh atau        

sebagiannya;
f. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan    

mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
g. memindahkan secara paksa anak-anak dan       

kelompok tertentu ke kelompok lain.

Definisi genosida dalam UU No. 26/2000:

Definisi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam
UU No. 26[2000: 

Pasal 8

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal  7  huruf  a  adalah  setiap  perbuatan  yang 
dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan 
atau  memusnahkan  seluruh  atau  sebagian 
kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok 
agama, dengan cara:

Kejahatan  terhadap  kemanusiaan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu 
perbuatan  yang  dilakukan  sebagai  bagian  dan 
serangan  yang  meluas  atau  sistematik  yang 
diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan
secara  langsung  terhadap  penduduk  sipil, 
berupa:

Pasal 9
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di dalam banyak pertimbangan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Kasus Timor Timur serta
Pengadilan HAM untuk kasus Abepura- banyak rujukan dilakukan kepada yurisprudensi
beberapa pengadilan pidana internasional seperti ICTY (Pengadilan Pidana Internasional
untuk Kasus Yugoslavia) dan ICTR (Pengadilan Pidana Internasional untuk Kasus Rwanda.)
Hal ini tidak mengherankan, karena memang ke dua jenis kejahatan ini merupakan bagian
dari kejahatan-kejahatan yang secara internasional dikenal sebagai kejahatan yang paling
serius [the most serious crimes] yang telah menjadi juridiksi dari berbagai pengadilan pidana
internasional sejak tahun 1945.27

27 Charter for the International Tribunal for Germany,
Pasal 6, diunduh dari situs Avalon Project pada tanggal 18 Juni di http://avalon.law.yale.edu/imt/imtconst.asp



Kegiatan 4 :  Memahami Mekanisme Penegakan Hak Asasi Manusia  melalui
Administrasi Peradilan Di Luar Sistem Peradilan Pidana

Tujuan

1. Peserta memahami mekanisme penegakan Hak Asasi Manusia  diluar peradilan
pidana seperti perdata, tata usaha negara dan mediasi Komnas HAM.

2. Peserta memahami konteks hukum adat di Papua.
Waktu

105  menit

Deskripsi

5 Menit Bagian A Pengantar Fasilitator

1. Fasilitator memberikan pengantar dengan menjelaskan tujuan kegiatan dan
keterkaitan dengan kegiatan sebelumnya;

2. Fasilitator menjelaskan metode yaitu menggunakan kegiatan debat tentang
pilihan hukum dan langkah-langkah penyelesaian suatu kasus.

45 Menit Bagian B Diskusi Kelompok

1. Fasilitator membagi peserta ke dalam 3 kelompok. Masing-masing
kelompok mendapatkan satu lembar  kasus;

2. Masing-masing kelompok membuat alasan
Kelompok 1 : alasan menggunakan hukum perdata dan tata usaha
negara dalam penyelesaian kasus.
Kelompok 2 : alasan menggunakan upaya mediasi dan langkah-langkah
lain di luar proses peradilan.
Kelompok 3 : alasan menggunakan hukum adat dalam penyelesaian kasus.

3. Fasilitator meminta kelompok untuk mencatat hasil diskusinya dan
membuat rangkuman dari studi kasus untuk bahan presentasi

45  Menit Bagian C Presentasi dan Diskusi Pleno

1. Fasilitator meminta juru bicara masing-masing kelompok menyampaikan
hasil diskusi kelompok;
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2. Fasilitator mengundang kelompok lain untuk menanggapi atau mendebat
paparan tiap – tiap kelompok;

3. Fasilitator merangkum dan membuat benang merah atas perdebatan yang
terjadi.

10 Menit Bagian D  Penutup Fasilitator

Fasilitator menutup sesi dengan mengulas secara singkat hal-hal penting selama
proses berlangsung.
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LEMBAR KASUS 1
(Kegiatan 4 Modul III)

Sengketa Tanah PT Perkebunan Gunadi,  Blitar,  Jawa Timur

Kasus sengketa tanah di Desa Sumber Asri di Blitar, Jawa Timur, melibatkan masyarakat
Desa Sumber Asri, PT Perkebunan Gunadi, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar. Tanah
sengketa pada awalnya digarap masyarakat Desa Sumber Asri sejak 1966, kemudian
dinyatakan sebagai tanah negara bekas erfacht.

Pada 1973, sebuah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri menetapkan bahwa PT
Perkebunan Gunadi mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU). SK tersebut diperpanjang
dengan SK Kepala BPN pada tahun 1989 untuk tanah seluas 850 ribu Ha, sedangkan
tanah seluas 60 Ha dilepaskan sebagai tanah negara untuk menjadi sungai lahar.

Sekitar 500 kepala keluarga (KK) warga Desa Sumber Asri menuntut agar tanah warga
yang ditetapkan sebagai tanah negara bekas erfacht dikembalikan kepada warga.

Pada 1999, Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Blitar mengeluarkan
rekomendasi agar tanah seluas 212 Ha diserahkan kepada masyarakat. Penyerahan harus
disertai pemberian sertifikat atas tanah tersebut.

PT Perkebunan Gunadi pun menanggapi tuntutan masyarakat dengan melepaskan
tanahnya seluas lebih kurang 212 Ha dengan perincian 168 Ha sesuai dengan tuntutan
masyarakat Desa Sumber Asri dan sisanya seluas 44 Ha diperuntukkan bagi pekerja PT
Perkebunan Gunadi yang berdomisili di sekitar perusahaan namun bukan merupakan
penduduk Desa Sumber Asri. Namun, kemudian timbul masalah. Areal perkebunan
tersebut dijadikan jaminan hutang PT Perkebunan Gunadi kepada Bank Pasar.

Pihak perusahaan mengajukan sejumlah syarat agar penyerahan atau pelepasan tanah seluas
212 Ha dapat berjalan secara baik,  lancar, dan memunculkan tuntutan baru dari masyarakat.
Syarat-syarat itu ialah pelepasan tanah harus tepat sasaran; ada jaminan keamanan; ada
rekomendasi dari Menteri BUMN untuk pelepasan tanah negara yang HGU-nya diserahkan
kepada PT Gambar; ada dasar hukum, bukan hanya berdasarkan tuntutan masyarakat.

Pelepasan tanah tersebut mengharuskan pemisahan sertifikat antara HGU milik PT
Perkebunan Gunadi dan sertifikat bagi masyarakat. Pemisahan sertifikat memerlukan biaya
sebesar 200 juta rupiah.  PT Perkebunan Gunadi wajib menanggung sebesar 90 juta ru-
piah. Sisanya menjadi tanggung jawab masyarakat.

(Sumber : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2009,  Komitmen Penegakan Hak Asasi Manusia, Laporan
Tahunan 2008, Jakarta, hlm. 88-92, dengan penyesuaian untuk kebutuhan pelatihan)
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LEMBAR KASUS 2
Kegiatan 4 Modul III

Kelaparan di Yahukimo

Musibah kelaparan yang melanda Kabupaten Yahukimo, Papua memakan korban lagi.
Hingga 4 September 2009, korban tewas bertambah 21 orang. Jadi total warga yang tewas
karena kelaparan menjadi 113 orang, dari semula 92 orang.

Kemungkinan jumlah itu akan terus bertambah.  Penelusuran jumlah korban tidak dapat
dilakukan di sebagian distrik karena kondisi medan yang sulit serta cuaca yang tidak
bersahabat.

Pemerintah Kabupaten Yahukimo sudah mengirimkan tim untuk melihat kondisi yang
sebenarnya di lapangan, sekaligus mendata jumlah korban.

Sesuai data yang diperoleh, warga yang meninggal bukan akibat langsung kelaparan.
Mereka meninggal karena penyakit akibat kelaparan. Penyakit itu antara lain, muntaber,
malaria, mencret, amuba dan sesak nafas.

Pemerintah Provinsi Papua sendiri sedang menunggu laporan resmi dari Pemerintah
Kabupaten Yahukimo. Pemerintah Provinsi sudah menyiapkan di Wamena bahan makanan
sebanyak 3-5 ton untuk Yahukimo.Begitu ada laporan resmi dari Pemerintah Kabupaten
Pemerintah Provinsi langsung mengirimnya ke Yahukimo.

Pemprov akan menurunkan tim tanggap darurat untuk mengatasi masalah ini dan
selanjutnya akan direhabilitasi soal kekurangan pangan ini.Kendati demikian, Pemerintah
Provinsi masih meragukan angka korban yang dikabarkan tewas akibat kelaparan.

Suasana paceklik ini ada wabah penyakit lain seperti busung lapar, sehingga itu yang
membuat banyak yang meninggal. Menurut dugaan mereka meninggal bukan karena
kelaparan. Kondisi paceklik di Yahukimo akibat cuaca yang berubah-ubah sehingga hasil
kebun  seperti betatas yang juga sebagai makanan pokok masyarakat Yahukimo, menjadi
tidak bisa dipanen.

Bencana kelaparan juga pernah terjadi di Yahukimo Pada tahun 2005. Saat itu 55 orang
dikabarkan tewas. Saat itu, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menyatakan kelaparan
bukan penyebab utama kematian 55 warga Yahukimo, namun juga Malaria.

(Sumber : “Januari-Agustus, 92 Orang tewas akibat kelaparan di Papua” (2 September 2009), “Korban Tewas
Akibat Kelaparan di Yahukimo Bertambah” (4 September 2009), “Wagub Papua Ragu Warga Yahukimo
Tewas Kelaparan”, (4 September 2009), www.okezone.com, diunduh pada 5 September 2010. Dikembangkan
untuk kepentingan pelatihan)
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LEMBAR KASUS 3
Kegiatan 4 Modul III

Polisi Mimika Kesulitan Meredam Perang Antar-suku

Perang adat antar dua kelompok warga di Kelurahan Kwamki Lama, Mimika, Papua Barat,
kembali pecah. Korban pun terus berjatuhan. Meski tidak meluas dan berdampak bagi
warga Mimika, polisi mengaku kesulitan mendamaikan kedua kelompok yang berperang.
Kedua kelompok saling serang dengan menggunakan senjata tradisional.

Bentrokan yang melibatkan ratusan orang ini sulit dilerai polisi setempat. Polisi akhirnya
hanya berjaga di sekitar medan peperangan.

Korban pun terus berjatuhan.  Hampir 40 orang terluka akibat perang adat ini. Korban
dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Mimika dan RS Mitra Masyarakat Timika. Selain
itu satu orang tewas dan satu anak kritis terkena panah. Sekitar pukul 11.30 WIT, perang
dihentikan untuk rehat makan siang. Biasanya selang dua jam, peperangan kembali
dilanjutkan hingga sore hari.

Perang antar-warga dua kompleks kali ini dipicu kasus perkosaan yang belum dibayarkan
denda adatnya.

Perang antar-suku maupun perang antar-warga kampung berbeda telah berlangsung sejak
lama di tanah Papua. Sumber konflik tak hanya yang tradisional, seperti masalah babi
dan perzinahan. Tapi hingga ke masalah dana bantuan Freeport, pemekaran, otonomi
khusus, bahkan pilkada.

(Sumber : “Polisi Mimika Kesulitan Meredam Perang Antar-suku”, 6 Januari 2010, www.metrotvnews.com,
diunduh pada 5 September 2010. Dikembangkan untuk kepentingan pelatihan.)
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Penjelasan Ringkas

PENEGAKAN HAM MELALUI MEKANISME  DI LUAR MEKANISME
PENGADILAN

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan dan Mediasi Komnas HAM

UU No. 30/1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa memperkenalkan bentuk-bentuk
penyelesaian sengketa dalam sistem hukum Indonesia. Berikut ini adalah pokok-pokok
berbagai macam alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan:28

a. Konsultasi
Konsultasi merupakan tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu,
yang disebut “klien” dengan pihak lain, “konsultan”. Konsultan memberikan
pendapatnya kepada klien untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien. Tidak
ada keharusan bagi klien untuk mengikuti pendapat konsultan. Penyelesaian tetap
diserahkan pada para pihak. Kadang konsultan juga diberikan kesempatan untuk
merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki para pihak
yang bersengketa tersebut.

b. Negosiasi dan Perdamaian
Negosiasi mirip dengan perdamaian sebagaimana diatur Pasal 1851 sampai dengan
1864 KUHPerdata. Perdamaian adalah suatu persetujuan antara kedua belah pihak.
Persetujuan dapat berupa dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu
barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah
timbulnya suatu perkara.
Negosiasi dan perdamaian mengandung beberapa perbedaan. Tenggat penyelesaian
melaui negosiasi paling lama 14 hari. Negosiasi juga harus dilakukan dalam bentuk
pertemuan langsung oleh dan di antara para pihak yang bersengketa. Negosiasi
merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan
di luar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan baik di dalam maupun
di luar pengadilan.

c. Mediasi
UU 30/1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan mediasi sebagai
kesepakatan tertulis para pihak. Sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui
bantuan “seorang atau lebih penasehat ahli” maupun melalui seorang mediator.
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Kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu proses mediasi yang dibuat dalam bentuk
tertulis, bersifat final dan mengikat para pihak. Kesepakatan wajib didaftarkan di
Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak waktu
penandatanganan. Kesepakatan tersebut wajib dilaksanakan dalam waktu paling
lama 30 hari sejak pendaftaran.

d. Konsiliasi dan Perdamaian
Konsiliasi adalah upaya sebelum litigasi dimulai. Bahkan, konsiliasi bisa dilakukan
dalam setiap tingkat peradilan yang sedang berjalan, baik di dalam maupun di luar
pengadilan. Kecuali, untuk hal-hal atau sengketa di mana telah diperoleh suatu
putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

e. Pendapat oleh Lembaga Arbitrase
Para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat
dari lembaga Arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian
berdasarkan Pasal 52 UU No. 30/1999. Pendapat hukum yang diberikan lembaga
arbitrase bersifat mengikat (binding). Setiap pendapat yang berlawanan terhadap
pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian
(breach of contract atau wanprestasi). Oleh karena itu, tidak dapat dilakukan
perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun.

f. Arbitrase
Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum
yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak
yang bersengketa (Pasal 1 ayat (1) UU No. 30/1999). Obyek perjanjian arbitrase
hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum
dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang
bersengketa. Arbitrase dapat berwujud dalam 2 bentuk, yaitu: 1) Klausula arbitrase
yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum
timbul sengketa (factum de compromitendo); atau 2) Suatu perjanjian arbitrase
tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (akta kompromis).

Dalam konteks terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia ,  terdapat proses mediasi
sebagaimana yang dimandatkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam
melakukan mediasi, Komnas HAM ini,  bertugas dan berwenang melakukan :

a. perdamaian kedua belah pihak;
b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan

penilaian ahli;
c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui

pengadilan;
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d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia  kepada
Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan

e. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia  kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Proses mediasi ini dilakukan dengan Anggota Komnas HAM yang ditunjuk sebagai me-
diator. Penyelesaian yang dicapai berupa kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani
oleh para pihak dan dikukuhkan oleh mediator. Kesepakatan tertulis tersebut merupakan
keputusan mediasi yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.
Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam jangka waktu
yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, maka pihak lainnya dapat dimintakan kepada
Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan
dengan pembubuhan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Pengadilan tidak dapat menolak permintaan pengesahan mediasi ini.
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Kegiatan 5 : Pengelompokan Metaplan: Penegakan HAM di Papua

Tujuan

1. Peserta memahami dan menelaah kekhususan Papua;
2. Peserta memahami penegakan HAM dalam konteks sifat kekhususan di Papua;

Waktu

125  menit

Deskripsi

10 Menit Pengantar Fasilitator
1. Fasilitator menyampaikan pokok-pokok kegiatan sebelumnya dan kaitannya

dengan kegiatan kali ini.

45  Menit Bagian A  Diskusi Kelompok
2. Fasilitator membagi peserta ke dalam empat kelompok tiga kelompok dengan

penugasan masing-masing :
3. Fasilitator mempersilahkan peserta membuka Undang-Undang No. 21 Tahun

2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi  Papua.
a. Kelompok I : Bagian menimbang
b.Kelompok II : Bab XI-XII tentang Masyarakat adat dan HAM
c. Kelompok III : Bab XIII-XIV tentang Peradilan dan Kepolisian
d.Kelompok IV : Bab XV-XVII tentang Hak Dasar

4. Fasilitator memberikan pertanyaan kunci untuk masing-masing kelompok :
a. Apa yang diatur di dalamnya?
b.Apa kekhususan Papua dalam hal tersebut?
c. Apa hal-hal yang perlu diantisipasi dalam hal tersebut?

5. Fasilitator meminta kelompok menuliskan pokok-pokok jawaban di kertas
metaplan;

60 Menit Bagian B Presentasi Hasil Diskusi Kelompok
1. Fasilitator meminta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil

kerjanya
2. Fasilitator meminta kelompok lain untuk memberikan tanggapan atau

pertanyaan.

10 Menit Penutup fasilitator
Fasilitator menegaskan kembali tema-tema penting hasil diskusi
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Penjelasan Ringkas

Penegakan Hak Asasi Manusia di Papua

Konteks  politik, ekonomi, sosial dan budaya yang terjadi di sebuah negara memungkinkan
dilakukan upaya khusus oleh negara dalam rangka penegakan dan pemenuhan Hak Asasi
Manusia. Daerah Istimewa Aceh yang kemudian berubah  menjadi Nangroe Aceh
Darussalam dan Papua merupakan dua daerah dari Republik Indonesia yang memiliki
konteks lokal khusus. Hal ini membuat negara merasa perlu membentuk peraturan
perundang-undangan khusus yang dapat digunakan sebagai landasan untuk menjamin
penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia  di wilayah tersebut.29

Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi  Papua   dapat
kita pahami sebagai bagian dari pelaksanaan Konstitusi terutama berkaitan dengan
pengakuan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat tradisional.

Kelompok rentan adalah semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam
menikmati standar kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Mereka tidak dapat
menikmati kehidupan selayaknya masyarakat umumnya yang berperadaban.

Kelompok rentan menunjuk pada pengungsi lintas batas negara (refugee), pengungsi dalam
negeri (IDPs), kelompok minoritas bangsa, pekerja migran, masyarakat adat, anak-anak
dan perempuan.30 Batas ini agak berbeda dengan kelompok rentan yang dimaksud oleh
Pasal 5 ayat (3) UU 39/1999. Kelompok rentan menurut UU 39/1999 meliputi antara lain
orang usia lanjut, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Memang,
UU 39/1999 masih membuka kemungkinan kelompok rentan yang lain.

Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia  mengakui perbedaan dan
kebutuhan dalam masyarakat hukum adat dalam rangka penegakkan Hak Asasi Manusia.
Hukum, masyarakat, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan
melindunginya. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat
dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman.

UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dapat disebut sebagai bagian
dari penghormatan masyarakat hukum adat di Papua. Dilihat dari bagian menimbang,
Undang-Undang tersebut dibuat dengan didasari beberapa pertimbangan, antara lain:

• Mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain, dan
meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua,
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• Pemberlakuan kebijakan khusus ini didasarkan pada nilai-nilai dasar yang
mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar
penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta

• Kesadaran baru di kalangan masyarakat Papua untuk memperjuangkan secara
damai dan konstitusional pengakuan terhadap hak-hak dasar serta adanya tuntutan
penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran dan perlindungan Hak
Asasi Manusia penduduk asli Papua;

Dengan demikian, memanglah dapat dinyatakan bahwa UU ini secara khusus merupakan
pelaksanaan Hak Asasi Manusia . UU ini beberapa ketentuan-ketentuan penting yang
berkaitan langsung dengan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
 huruf n

Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut HAM, adalah seperangkat hak yang
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan
Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;

BAB XI
PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

Pasal 43

(1) Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati,
melindungi, memberdayakan dan mengembangkan
hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan hukum yang berlaku;

(2) Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat
masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat
hukum adat yang bersangkutan;

(3) Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada,
dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang
bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan
menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak
lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-
undangan;
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(4) Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat
hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah
dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk
memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan
maupun imbalannya;

(5) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memberikan mediasi aktif dalam
usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan
secara adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang
memuaskan para pihak yang bersangkutan;

Pasal 44
Pemerintah Provinsi berkewajiban melindungi hak kekayaan intelektual orang asli
Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
HAK ASASI MANUSIA Pasal 45

(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan penduduk Provinsi Papua wajib
menegakkan, memajukan, melindungi, dan menghormati Hak Asasi
Manusia di Provinsi Papua;

(2) Untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah membentuk perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi di Provinsi Papua sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 46
(1) Dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa di Provinsi

Papua dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;
(2) Tugas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah : melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan
persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik In-
donesia; dan a.melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan
persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik In-
donesia; dan b.merumuskan dan menetapkan langkah-langkah
rekonsiliasi.

77



(3) Susunan keanggotaan, kedudukan, pengaturan pelaksanaan tugas dan
pembiayaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Presiden setelah
mendapatkan usulan dari Gubernur.

Pasal 47
Untuk menegakkan Hak Asasi Manusia kaum perempuan, Pemerintah Provinsi
berkewajiban membina, melindungi hak-hak dan memberdayakan perempuan
secara bermartabat dan melakukan semua upaya untuk memposisikannya sebagai
mitra sejajar kaum laki-laki.

Sebagaimana yang diterangkan di dalam modul satu, Undang-Undang No. 21 Tahun 2001
merupakan pelaksanaan Konstitusi dalam hal penegakan Hak Asasi Manusia  khusus untuk
wilayah tersebut. Bila kita menilik dari bagian “menimbang” yang menjabarkan tentang
pertimbangan-pertimbangan yang melandasi pembuatan undang-undang ini, pemerintah
Indonesia mengakui bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
di Provinsi Papua di masa lalu belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, mendukung
terwujudnya penegakan hukum dan menapakkan penghormatan terhadap Hak Asasi
Manusia  di provinsi tersebut31. Dengan demikian UU 21/ 2001 ini diharapkan akan dapat
merubah pola-pola masa lalu dan mengatasi konflik berkepanjangan yang terjadi di propinsi
tersebut secara damai dan konstitusional.

Propinsi Papua pada masa setelah diundangkannya UU 21/ 2001 berada dalam masa transisi
politik dengan latar belakang konflik berkepanjangan. Dalam situasi tersebut skema
keadilan transisional menjadi penting. Keadilan transisional merupakan suatu isu yang
banyak dibicarakan dalam pelbagai literatur. Namun secara umum hal ini berkenaan tentang
usaha negara-negara yang berada dalam masa transisi dari perang dan ke damai atau dari
pemerintah otoritarian ke demokrasi menangani warisan-warisan khas mereka masing-
masing dari pelanggaran massal yang terjadi sebelumnya32. Keadilan transisional adalah
bagian penting dalam diskursus Hak Asasi Manusia  yang merupakan sebuah ranah studi
dan praktik multidisipliner yang melibatkan aspek-aspek hukum, kebijakan, etika dan
ilmu sosial33 .

Dalam suatu keadaan ideal, diperlukan empat mekanisme utama keadilan transisional,
yakni 1) Pengadilan, yang merupakan wahana negara mewujudkan kebajibannya untuk
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menyidik dan menghukum; 2) Badan-badan pencari fakta (termasuk komisi-komisi
kebenaran); 3) Reparasi atau pemulihan hak korban- baik itu yang bersifat kompensasi,
simbolis, restitusi atau rehabilitasi; dan 4) reformasi keadilan 34.

Bila kita meniliki UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua,
maka terdapat berbagai mekanisme yang disiapkan untuk mencapai keadilan transnasional
di Papua, misalnya:

1. Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia35

2. Pengadilan Hak Asasi Manusia36

3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi37

Selain itu, sebagai bentuk reformasi kelembagaan guna mencegah terjadinya kembali
konflik berkepanjangan, maka ditentukan pula suatu tatanan pemerintah dengan otonomi
yang lebih luas dibanding provinsi-provinsi lainnya, dengan memasukkan pula unsur-
unsur adat istiadat di dalamnya, seperti diakuinya kewenangan peradilan adat di wilayah
tersebut38

Dalam Pasal 45 UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua,
dinyatakan bahwa suatu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) akan dibentuk di
Propinsi Papua sebagai bagian dari usaha Negara untuk menegakkan, memajukan,
melindungi dan menghormati HAM di Propinsi Papua. Dalam UU yang sama, dinyatakan
bahwa KKR di Papua bertugas untuk melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk
pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI serta merumuskan langkah-
langkah rekonsiliasi. Komisi Kebenaran sendiri merupakan suatu langkah yang telah
diambil oleh beberapa negara dalam fenomena transisi atau paska konflik. Komisi
Kebenaran merupakan suatu proses non-judisial, yang bertujuan menjadi suatu komponen
komplementer dari proses-proses peradilan dalam konteks penyelesaian pelanggaran  di
masa lalu. Meskipun keadilan pidana sangatlah penting, terutama untuk meminta
pertanggungjawaban dari mereka yang paling bertanggungjawab, namun harus diakui
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bahwa sistem peradilan pidana tidak dirancang untuk menangani pelanggaran-pelanggaran
dalam skala masif atau berlangsung dalam jangka waktu yang panjang39. Sistem peradilan
pada umumnya memakan waktu yang panjang, dan berpusat pada pertanggungjawaban
individu. Sementara Komisi Kebenaran pada umumnya adalah suatu komisi penyelidikan
yang ad hoc, otonom, dengan tugas untuk menyelidiki dan melaporkan sebab dan akibat
dari perlbagai pola kekerasan dan represi selama suatu jangka waktu tertentu selama suatu
rezim pemerintahan yang kejam atau konflik, dan hasil kerjanya adalah rekomendasi-
rekomendasi untuk penanganan dan pecegahan dari keberulangan di masa depan. Dengan
kata lain,  pada umumnya ada lima unsur40 yang dimiliki oleh tiap komisi kebenaran yang
pernah didirikan di dunia, yakni

• Fokus penyelidikannya adalah pada kejahatan masa lalu;
• Tujuannya adalah mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kejahatan

Hak Asasi Manusia dan pelanggaran hukum internasional pada suatu kurun waktu
tertentu;

• Keberadaannya hanya untuk jangka waktu tertentu-umumnya berakhir setelah
laporan akhirnya selesai dikerjakan;

• Komisi ini memiliki kewenangan untuk mengakses informasi ke lembaga apapun
serta dapat mengajukan perlindungan untuk mereka yang memberikan kesaksian;

• Merupakan suatu badan yang dibentuk secara resmi oleh negara atau oleh PBB.

Pengadilan Adat

Peradilan Adat merupakan sesuatu yang telah ada di Indonesia pada waktu yang cukup
lama-yakni suatu sistem yang diadopsi oleh suatu masyarakat untuk menyelesaikan
permasalahan yang ada demi mencapai ketentraman dan kedamaian melaui penciptaan
harmoni dengan sesama, dengan alam dan dengan sang pencipta41. Pengakuan terhadap
pengadilan adat mengalami kemajuan dan kemunduran selama sejarah Indonesia sebelum
dan sesudah kemerdekaannya. Pemerintahan Kolonial, misalnya, tercatat memberikan
atau mencabut pengakuannya terhadap pengadilan adat di berbagai wilayah42. Setelah
Indonesia merdeka, baru pada tahun 1970 melalui UU No. 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman peradilan adat dihapuskan dengan
menyatakan bahwa hanya empat pengadilan di Indonesia yang diakui sebagai pengadilan
resmi yaitu Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan
Pengadilan Militer43. Namun demikian seiring dengan hadirnya reformasi, muncul
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pengakuan baru terhadap pengadilan adat. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah misalnya, memberikan pengakuan kembali kepada sistem adat dalam hal
penyelesaian masalah, misalnya dalam keterangan Pasal 101 e yang menyatakan bahwa
“Untuk mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa, Kepala Desa dapat dibantu oleh
lembaga adat Desa. Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat
mengikat pihak-pihak yang berselisih”

Pengakuan tentang berlakunya pengadilan adat di suatu tempat secara lebih gamblang
dapat dilihat dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam modul pertama, Pasal 51 dari Undang-Undang
tersebut  mengakui Pengadilan Adat sebagai suatu peradilan yang keputusannya diakui
sebagai sah kecuali dimintakan pemeriksaan ulang oleh pihak yang berperkara. Pengadilan
adat dinyatakan memiliki jurisdiksi terhadap perkara perdata dan  pidana berdasarkan
hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan, walaupun dalam hal perkara
pidana, seseorang hanya dapat dibebaskan dari tuntutan pidana melalui pengadilan umum
untuk perkara yang sama bila Ketua Pengadilan Negeri setempat menyetujuinya, suatu
proses yang harus diawali dari pengajuan melalui Kepala Kejaksaan Negeri setempat pula.

Peradilan Adat Papua dan Mediasi

UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua mengakui peradian
adat dalam masyarakat adat tertentu. Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di
lingkungan masyarakat hukum adat yang mempunyai kewenangan memeriksa dan
mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana diantara para warga masyarakat
hukum adat yang bersangkutan. Pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum
adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan pengadilan ini memeriksa dan
mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana berdasarkan hukum adat masyarakat
hukum adat yang bersangkutan.

Pengadilan adat ini merupakan pengadilan yang dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa,
karena dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara berkeberatan
atas putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat yang memeriksanya, pihak yang
berkeberatan tersebut berhak meminta kepada pengadilan tingkat pertama di lingkungan
badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ulang sengketa atau
perkara yang bersangkutan. Pengadilan adat tidak berwenang menjatuhkan hukuman
pidana penjara atau kurungan.

Dalam hal adanya pengadilan adat, putusan-putusan pengadilan adat mengenai delik
pidana yang perkaranya tidak dimintakan pemeriksaan ulang (atau tidak ada keberatan)
menjadi putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap. Jika ada pembebasan pelaku pidana
dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan
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pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang
mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan
tempat terjadinya peristiwa pidana. Namun, dalam hal permintaan pernyataan persetujuan
untuk dilaksanakan bagi putusan pengadilan adat ditolak oleh Pengadilan Negeri, maka
putusan pengadilan adat sebagaimana dimaksud menjadi bahan pertimbangan hukum
Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara yang bersangkutan.

Dalam kenyatannya, pengakuan adanya peradilan adat ini sangat penting untuk provinsi
Papua, karena di Papua terdapat  310 suku di Papua masing-masing memiliki hukum
adat tersendiri yang masih bertahan hingga kini. Hukum adat lebih dominan dalam
kehidupan masyarakat karena dinilai lebih menguntungkan pihak korban daripada hukum
positif. Masyarakat lebih suka menyelesaikan semua perkara secara adat, dimana kadang-
kadang kasus itu telah dilimpahkan polisi ke kejaksaan, meski pihak keluarga korban
menolak untuk diproses sesuai hukum positif. Pihak keluarga korban tetap berusaha agar
diselesaikan secara adat. Di sisi lain, keluarga tersangka/pelaku menghendaki kasus itu
diselesaikan di pengadilan negeri.44

Berdasarkan data-data di Pengadilan Tinggi Papua menunjukkan, tahun 2003 di sembilan
Pengadilan Negeri di Papua terdapat 462 perkara terdiri dari 240 kasus perdata dan 222
kasus pidana. Dari jumlah ini 75 persen terdapat di Kota Jayapura, sebagian menyebar di
delapan kabupaten lain. Izin penyitaan yang dikeluarkan sembilan PN di Papua ditujukan
kepada sembilan polres di Papua selama tahun 2003 sebanyak 4.500 surat izin. Tetapi
perkara yang dilimpahkan ke sembilan PN terkait dengan izin penyitaan itu hanya 34
kasus. Artinya, sebagian besar perkara itu tidak sampai di pengadilan, dan sebagian besar
perkara diselesaikan secara adat atas dukungan kepolisian. Kedua pihak ingin
menyelesaikan perkara itu secara damai dan kekeluargaan di bawah bimbingan kepolisian.
Ada pula perkara yang dihentikan penyidikan di kepolisian dengan alasan tidak cukup
bukti untuk dilanjutkan ke pengadilan.

Pilihan hukum untuk menyelesaikan dengan mekanisme Pengadilan Umum atau
Pengadilan Adat memang terjadi khususnya atas pertimbangan mekanisme yang paling
menguntungkan. Dalam kasus hak ulayat misalnya, warga pendatang lebih suka
menyelesaikan di pengadilan, sementara warga lokal ingin menyelesaikan secara adat.
Menurut Yance Pattiran, hakim PN Nabire, keuntungan yang diperoleh masyarakat yang
berperkara melalui hukum adat jauh lebih besar dibandingkan dengan hukum formal.
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Selain adanya pengakuan atas pengadilan adat di Papua, salah satu langkah penting untuk
penyelesaian sengketa di Papua adalah melalu Mediasi. Mediasi dilakukan sebagai bagian
dari upaya penyelesaian sengketa, yang ditegaskan dalam ketentuan Bab XI UU No. 21
Tahun 2001. Penyelesaian melaui mediasi ini khususnya untuk kasus-kasus yang berkaitan
dengan tanah ulayat.

Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan
dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan hukum yang berlaku. Hak-hak masyarakat adat tersebut meliputi hak ulayat
masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang
bersangkutan. Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada,
dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut
ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat
yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk
keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan
warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah
yang diperlukan maupun imbalannya. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memberikan
mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan
secara adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak
yang bersangkutan.
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Modul 4
   Administrasi Peradilan dan Hak Asasi Manusia

Tentang Modul

Modul ini akan membahas administrasi peradilan dan Hak Asasi Manusia . Pembahasan
Hak Asasi Manusia  dan administrasi peradilan diperlukan untuk mencapai keadilan yang
berlandaskan pada rule of law dan memenuhi standar-standar Hak Asasi Manusia .

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Modul 2, norma-norma Hak Asasi Manusia  tertuang
dalam hukum nasional, mulai tataran Konstitusi hingga peraturan perundang-undangan
serta regulasi dibawahnya.  Melalui modul tersebut diatas telah didapat penjelasan, bahwa
Indonesia merupakan suatu negara hukum, yang mana pada suatu negara hukum akan
menganut prinsip-prinsip rule of law (negara hukum), fair trial (peradilan yang adil dan
tidak memihak), kemandirian kekuasaan kehakiman dan kemandirian aparat penegak
hukum.  Pada dasarnya prinsip dan norma-norma yang terkait dengan asas-asas negara
hukum tersebut telah ada dalam sistem hukum nasional Indonesia.  Sistem hukum nasional
dan administrasi peradilan harus mampu menjamin tujuan-tujuan keadilan.  Kemandirian
kekuasan kehakiman dan para penegak hukum merupakan hal yang fundamental untuk
perlindungan Hak Asasi Manusia  Para penegak hukum dalam menjalankan tugas, fungsi,
dan kewenangannya harus memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan dalam
rangka menjamin adanya penerapan yang layak dalam proses yudisial dan menjaga
individu-individu yang dilanggar haknya untuk mendapatkan keadilan berdasarkan
hukum yang berlaku.

Pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia melalui suatu sistem hukum nasional juga
diakui dalam hukum internasional, justru sebagai cara untuk memastikan kedaulatan
dari negara itu sendiri.  Hal ini misalnya dapat ditemukan dalam Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia Universal yang menyatakan bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan
peraturan hukum, supaya orang tidak terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai
usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan.  Hukum internasional juga
memiliki berbagai instrumen Hak Asasi Manusia  lainnya yang mengatur tentang prinsip-
prinsip dalam administrasi peradilan untuk mewujudkan hal ini, yakni suatu sistem hukum
yang melindungi Hak-hak Asasi Manusia .
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Oleh sebab itu, dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya, para Hakim, Jaksa, Polisi,
advokat, dan petugas pemasyarakatan serta aparat hukum lainnya sebagai perangkat
penegak hukum perlu mengetahui informasi tentang standar Hak Asasi Manusia yang
terdapat dalam berbagai instrumen Hak Asasi Manusia  internasional.  Pengetahuan tentang
standar-standar Hak Asasi Manusia khususnya dalam bidang administrasi peradilan sangat
penting untuk memastikan bahwa mereka mampu menciptakan keadilan berdasarkan
rule of law dan Hak Asasi Manusia .

Modul ini juga memberikan sejumlah materi terkait dengan administrasi peradilan yang
mempunyai peranan penting dalam sistem penegakan Hak Asasi Manusia . Materi-materi
tersebut diantaranya adalah administrasi peradilan dan Hak Asasi Manusia, kemandirian
dan ketidakberpihakan (imparsialitas) penegak hukum, persamaan dimuka hukum dan
non diskriminasi, peradilan yang bebas dan tidak memihak (fair trial), dan bahasan
mengenai hak korban kejahatan dan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Modul ini dimaksudkan sebagai panduan proses pembelajaran bagi aparat penegak hukum
dalam memahami standar Hak Asasi Manusia  dalam administasi peradilan.  Materi-materi
yang disediakan antara lain norma-norma Hak Asasi Manusia  internasional dan regulasi
nasional yang relevan.  Modul ini juga diharapkan memberikan pemahaman bagi penegak
hukum khususnya yang berada dalam lingkup sistem peradilan pidana, terhadap nilai
dan standar Hak Asasi Manusia dalam level teoritik dan praktik.

Tujuan Modul

1. Peserta memahami pentingnya administrasi peradilan dalam penegakan Hak Asasi
Manusia;

2. Peserta memahami aspek-aspek administrasi peradilan berdasarkan standar hukum
nasional dan internasional;

3. Peserta mampu menerapkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia  dalam administrasi
peradilan dan mampu mengidentifikasikan kebutuhan khusus dalam adminitrasi
peradilan;

4. Peserta memahami adanya konteks khusus, yakni hukum adat, dalam penegakan
Hak Asasi Manusia  di Papua.

Kegiatan:

Modul Administrasi Peradilan dan Hak Asasi Manusia akan dilalui melalui 5 (lima) kegiatan
sebagai berikut:

1. Kegiatan 1 Pengenalan Tujuan Modul 10 menit
2. Kegiatan 2 Memahami administrasi peradilan dan HAM 115 menit
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3. Kegiatan 3 Dimensi-Dimensi HAM Dalam Administrasi Peradilan 175 menit
4. Kegiatan 4 Praktek Administrasi Peradilan di Indonesia 120 menit
5. Kegiatan 5 Studi Kasus Penerapan Administrasi Peradilan di Indonesia 165 menit
6. Kegiatan 6 Memahami Hak korban kejahatan dan Pelanggaran

Hak Asasi Manusia 155 menit

Bahan Belajar

Bahan-bahan belajar yang akan dipakai:
1. Kartu meta plan;
2. Kertas Plano;
3. Flipcart;
4. Laptop/Notebook;
5. LDC Proyektor;
6. Spidol;
7. Layar untuk proyektor;
8. Papan tulis;
9. Meja dan Kursi;
10.Daftar Peraturan Perundang-undangan Nasional;
11.Daftar Kompilasi Hukum HAM Internasional;
12.Buku Bacaan Pegangan Peserta Pelatihan.

Rujukan

Peraturan hukum nasional :
1. Undang-Undang Dasar 1945; Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat;
2. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
5. UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
6. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
7. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
8. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
9. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Interasional Hak-Hak Sipil dan Politik;
10.UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak

Ekononomi, Sosial dan Budaya;
11.UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
12. UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Ras dan Etnis;
13.UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986

tentang Peradilan Umum;
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14.PP No. 2 Tahun 2002 Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
15.PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Korban

Pelanggaran HAM yang Berat;
16.PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan

kepada Saksi dan Korban;
17.Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
18.Surat Keputusan Kapolri tanggal 1 Juli 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian RI;
19.Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian RI;
20.Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar

Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik In
donesia;

21.Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kode Etik;
22.Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2009 tentang Disiplin Pegawai;
23.Kode Etik Advokat.

Peraturan hukum internasional :
1. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia;
2. Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik;
3. Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
4. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination;
5. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang

Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia;
6. The United Nations Convention against Transnational Organized Crime;
7. Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination

Based on Religion or Belief;
8. Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan

Penyalahgunaan Kekuasaan;
9. Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power;
10.Deklarasi Wina 1993;
11.Statuta Roma 1998;
12.General Comment No. 13 Persamaan Dimuka Hukum;
13.General Comment No.  18 Diskriminasi;
14.Kode Etik bagi Aparatur Penegak Hukum;
15.Prinsip-prinsip Dasar tentang Kemerdekaan Peradilan;
16.Prinsip-prinsip Dasar Peranan Jaksa;
17.Prinsip-prinsip Dasar Peranan Pengacara;
18.Pencegahan dan Pencegahan dan Penyelidikan Efektif terhadap Pelaksanaan

Hukuman Mati Diluar Proses Hukum dan Sewenang-wenang;
19.Prinsip-Prinsip Dasar tentang penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparatur

Penegak Hukum;
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20.Prinsip bagi perlindungan semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan dan
Pemenjaraan;

21.Peraturan Minimum Standart bagi Perlakuan terhadap Narapidana;
22.Standar Minimum untuk Tindakan Non Penahanan/ Protokol Tokyo;
23.Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan

Penyalahgunaan Kekuasaan.

Kegiatan 1:    Pengenalan Tujuan Modul

Tujuan

1. Peserta memahami tujuan sesi;
2. Peserta memahami keterkaitan tujuan sesi dengan modul sebelum dan

sesudahnya.

Waktu

10 menit

Deskripsi

10 menit Briefing Fasilitator

1. Fasilitator menjelaskan materi dalam modul ini kepada peserta termasuk
pokok-pokok bahasan yang akan dibahas (5 kegiatan dengan 5 topik yang
akan dibahas);

2. Fasilitator mengulas sesi modul sebelumnya dan mengantarkan sesi  ini dengan
tujuan sesi;

3. Fasilitator menjelaskan secara singkat gambaran umum langkah-langkah
fasilitasi.
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Kegiatan 2:    Memahami Administrasi Peradilan dan Hak Asasi Manusia

Tujuan

1. Peserta memahami administrasi peradilan sebagai upaya mewujudkan rule of law;
2. Peserta memahami pentingnya administrasi peradilan dan Penegakan Hak Asasi

Manusia;
3. Peserta memahami adminsitasi peradilan dan agenda reformasi hukum dan

Hak Asasi Manusia.

Waktu

115 menit

Deskripsi

5 menit Bagian A Pengantar Fasilitator

Fasilitator memaparkan tujuan sesi dan metode yang digunakan.

45 menit Bagian B Ceramah Narasumber

1. Mintalah peserta untuk membaca bahan bacaan dan makalah materi dari
narasumber;

2. Mintalah narasumber untuk menjelaskan materi  administrasi dan Hak Asasi
Manusia, untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci sebagai berikut;
a. Apa peranan administrasi peradilan dalam mewujudkan keadilan ?;
b. Bagaimana peranan administrasi peradilan dalam agenda reformasi hukum

dan HAM?;
c. Apa arti penting administrasi peradilan dalam penegakan HAM?

60 Menit Bagian B  Tanya Jawab

1. Mintalah peserta untuk mengajukan pertanyaan  atas materi yang disampaikan
2. Narasumber  menjawab pertanyaan para peserta.

5 menit Bagian D Penutup Fasilitator

Fasilitator menutup kegiatan 1 dengan menyimpulkan poin-poin pokok yang
dibahas.
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Penjelasan Ringkas

Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam modul sebelumnya dan  pengantar modul
ini, Indonesia dalam Konstitusinya mengatur tentang hal-hal dasar berkenaan tentang
Hak Asasi Manusia  warga negaranya, yang merupakan hak-hak konstitusional yang patut
dilindungi. Indonesia juga didirikan sebagai suatu negara hukum yang harus menegakkan
prinsip-prinsip rule of law dalam tatanan kenegaraannya.  Dalam rangka mewujudkan
hal ini, dan sebagai anggota masyarakat dunia, Indonesia telah menjadi penandatangan
dan/atau meratifikasi berbagai instrumen internasional yang terkait, seperti pagam PBB,
DUHAM, Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial,
dan Budaya.

Instrumen-instrumen dalam sistem Hak Asasi Manusia  Internasional di mana Indonesia
merupakan bagian didalamnya telah menjamin mekanismenya melalui berbagai prosedur
yang tersedia, baik mekanisme yang didasarkan melalui piagam PBB maupun mekanisme
dengan basis perjanjian.  Sumber hukum yang memberikan perlindungan Hak Asasi
Manusia  norma dasar secara universal dimuat dalam DUHAM, Kovenan Hak-hak Sipil
dan Politik dan Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.  Ketiga dokumen tersebut
menjadi kerangka umum bagi pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia .  Sistem
hukum Hak Asasi Manusia  internasional menghendaki bahwasanya perlindungan Hak
Asasi Manusia  dari sisi substansi hukum domestik dan praktik prosedur hukumnya untuk
disesuaikan dengan tatanan (standar norma) yang berlaku universal.45

Sistem Hak Asasi Manusia  internasional menjangkau pula ranah administrasi peradilan
(administration of justice).46  Artinya, sistem Hak Asasi Manusia  juga telah menyediakan
prinsip-prinsip umum dan prosedur bagaimana norma-norma Hak Asasi Manusia  dapat
diterapkan secara optimal. Secara terbatas, lingkup administrasi peradilan dapat dimaknai
sebagai satu bidang dalam hukum yang secara spesifik menjamin proses pencarian keadilan
melalui sarana lembaga-lembaga yudisial dengan aspek legal substansi (hukum materiil
dan hukum formil)  dan stuktur (institusi penegak hukum) yang telah ditentukan.
Berkenaan dengan sistem hukum Hak Asasi Manusia  internasional maka kerangka struktur
hukum (lembaga/ aparatus hukumnya) menjadi hal yang sangat beragam dalam konteks
penerapannya pada hukum nasional.  Namun satu hal yang harus dipahami oleh semua
pihak, bahwa sistem hak asasi internasional memberikan standar norma-norma yang uni-
versal dan berlaku sebagai prinsip-prinsip umum yang seharusnya dipatuhi/ dianut dalam
pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia  hingga dalam lingkup hukum nasional/
domestik.
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Di bidang penegakan hukum, secara khusus penting untuk mencermati standar-standar
yang dibangun dalam sistem hukum Hak Asasi Manusia  internasional,  Beberapa
instrumen penting yang patut untuk dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum dalam
menjalankan peran dan fungsinya adalah instrumen-instrumen yang dikategorikan sebagai
soft law, seperti:  Kode Etik bagi Aparatur Penegak Hukum, Prinsip-prinsip Dasar tentang
Kemerdekaan Peradilan, Prinsip-prinsip Dasar Peranan Jaksa, Prinsip-prinsip Dasar
Peranan Pengacara, serta  United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of
Prisoners (SMR).  Instrumen-instrumen tersebut terkait erat dengan fungsi badan-badan
peradilan terkait dalam menjalankan kewenangannya untuk penanganan suatu perkara
yang melalui proses peradilan pidana.

Administrasi peradilan bisa bermakna ganda. Pertama, bisa diartikan sebagai court ad-
ministration, dalam arti pengelolaan yang berkaitan dengan organisasi, administrasi dan
pengaturan finansial badan-badan peradilan. Kedua, dalam arti administration of justice yang
mencakup proses penanganan perkara (caseflow management) dan prosedur serta praktek
litigasi dalam kerangka kekuasaan mengadili (judicial power). Kekuasaan mengadili ini
berhubungan erat dengan proses penegakan hukum. Dua makna tersebut berkaitan erat
dengan kesatuan tanggung jawab yudisial yang mengandung tiga dimensi yaitu: (a)
tanggung jawab administratif yang menuntut kualitas pengelolaan organisasi, administrasi
dan pengaturan finansial; (b) tanggung jawab prosedural yang menuntut ketelitian atau
akurasi hukum acara yang digunakan; dan (c) tanggung jawab substantif yang
berhubungan dengan ketepatan pengkaitan antara fakta dan hukum yang
berlaku. Tanggung jawab mengandung dimensi hal-hal yang harus
dipertanggungjawabkan atau akuntabilitas yang bisa bersifat responsif (peka terhadap
kebutuhan masyarakat), bersifat representatif (yang menuntut sikap jujur dan tidak
diskriminatif) dan bersifat ekonomis (kesadaran adanya pengawasan publik, khususnya
berkaitan dengan dana-dana masyarakat yang digunakan).47

Kewenangan penguasaan dua dimensi makna administrasi peradilan di atas mensyaratkan
adanya kekuasaan kehakiman sebagai lembaga independen. Independensinya lembaga
kehakiman di negara manapun merupakan salah satu ukuran yang paling menonjol untuk
melihat apakah sebuah sistem kekuasaan demokratis atau otoriter.  Atas dasar pengalaman
dan praktek demokrasi di pelbagai negara, terdapat suatu hipotesa bahwa kualitas
demokrasi suatu bangsa yang antara lain ditandai dengan menjunjung asas kekuasaan
kehakiman yang merdeka.

Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka mencakup perlindungan integritas
keseluruhan sistem peradilan pidana yang mencakup independensi administrasi peradilan,
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termasuk independensi penyelidik, penyidik dan penuntut umum, hakim dan pengacara
sebagai penegak hukum.  Disamping keterkaitanya dengan prinsip kekuasaan kehakiman
yang merdeka, maka baik buruknya kinerja administrasi peradilan akan merupakan variabel
independen terhadap promosi dan perlindungan Hak Asasi Manusia  dalam administrasi
peradilan pidana. Dalam hal ini penghayatan terhadap pedoman yang tersurat dan tersirat
dalam pelbagai instrumen internasional tak dapat dihindarkan.

Administrasi peradilan, baik dalam arti court administration maupun sebagai refleksi judicial
power, hanya akan berperan maksimal dan bermakna terhadap sistem peradilan pidana
terpadu apabila dapat mengelola jati dirinya sebagai pendukung prinsip kekuasaan
kehakiman yang merdeka dan berhasil mempromosikan serta melindungi Hak Asasi
Manusia  dalam administrasi peradilan pidana.  Khusus mengenai promosi dan
perlindungan Hak Asasi Manusia  dalam administrasi peradilan pidana, mencakup di
dalamnya usaha untuk selalu mencapai atau mendekati standar umum kemajuan
sebagaimana ditentukan oleh berbagai instrumen Hak Asasi Manusia  antara lain :
penegakan persamaan hukum dan pencegahan diskriminasi baik secara tertulis maupun
praktis, perlindungan asas legalitas, hak untuk hidup dan bebas dari pemidanaan yang
kejam dan tidak manusiawi, hak-hak kebebasan dan hak terpidana (prisoners rights), hak
untuk diadili secara adil,  kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berbagai Kode Etik
untuk para penegak hukum; dan lain sebagainya.48

Perlindungan Hak Asasi Manusia  dalam administrasi peradilan pidana harus mampu
memastikan berbagai dimensi Hak Asasi Manusia  dalam peradilan diantaranya persamaan
hukum, non diskriminasi, peradilan yang adil dan tidak memihak, kemandirian penegak
hukum, dan juga adanya keadilan bagi para korban kejahatan. Dimensi-dimensi Hak Asasi
Manusia  tersebut yang akan menjadi landasan perlindungan Hak Asasi Manusia  dalam
Administrasi Peradilan.

Paska reformasi, Indonesia telah melakukan sejumlah agenda pembaharuan untuk
menciptakan sistem peradilan yang mendekati standar-standar Hak Asasi Manusia . Hal
ini dimulai dengan adanya amandemen UUD 1945 yang memuat sejumlah hak atas
peradilan yang adil, persamaan dimuka hukum,49 hak untuk tidak dituntut dengan hukum
yang berlaku surut,50 dan independensi kekuasaan kehakiman dan badan-badan
peradilan51.
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Dalam konteks perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia  sebagaimana yang dinyatakan
dalam Konstitusi, dibentuklah suatu Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kewenangan
untuk menguji hak-hak yang dijamin dalam konstitusi terhadap adanya regulasi setingkat
Undang-Undang yang berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar.52 Dalam
perkembangannya, Mahkamah Konstitusi telah memberikan keputusan yang memberikan
jaminan Hak Asasi Manusia  khususnya dalam bidang-bidang peradilan, misalnya
membatalkan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang yang melanggar Hak Asasi
Manusia .53

Selain kemajuan atas jaminan Hak Asasi Manusia  dalam Konstitusi, upaya untuk
mendekatkan standar Hak Asasi Manusia  dalam administrasi peradilan juga terus
dilakukan, diantaranya dengan adanya perubahan sejumlah regulasi untuk menjamin
terpenuhinya prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia  dalam administrasi peradilan. Salah satu
yang paling menonjol adalah pemisahan kekuasaan kehakiman dari pengaruh eksekutif
untuk menunjuk lembaga peradilan dapat memenuhi tuntutan peran institusional
kekuasaan kehakiman yang mandiri, profesional, berintegritas dan bermartabat.  Demikian
pula dengan upaya-upaya penguatan lembaga-lembaga penegak hukum lainya untuk lebih
mandiri diantara kepolisian dan kejaksaan. Termasuk disini adalah keberhasilan masing-
masing penegak hukum membuat pedoman dan kode etik profesi yang memasukkan
sejumlah instumen Hak Asasi Manusia.54

Sejumlah regulasi terkait dengan administrasi peradilan juga mulai diperbaharui dengan
standar-standar Hak Asasi Manusia  diantaranya dalam lingkup proses peradilan pidana.
Meski sampai saat ini KUHAP masih menjadi landasan utama dalam proses beracara dalam
perkara pidana, sejumlah perkembangan regulasi dibentuk untuk melengkapi dan
memenuhi kebutuhan perlindungan Hak Asasi Manusia  dalam penanganan perkara
pidana. Sejumlah prinsip Hak Asasi Manusia  diakomodasi dan menyesuaikan dengan
paradigma baru sistem peradilan pidana. Termasuk yang paling maju adalah perlindungan
terhadap hak-hak saksi dan korban dalam peradilan pidana.55

Dengan berbagai upaya untuk memperkuat prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia  dalam
administasi peradilan diharapkan adanya suatu sistem perlindungan Hak Asasi Manusia
dan mencapai keadilan subtantif dalam setiap peradilan di Indonesia.
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Kegiatan 3:   Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia Dalam Administrasi Peradilan

Tujuan

1. Peserta memahami penerapan prinsip-prinsip dasar implementasi Hak Asasi
Manusia  dalam pengelolaan administrasi peradilan sesuai dengan fungsi, tugas,
dan kewenangannya sebagai penegak hukum;

2. Peserta mengetahui norma-norma hukum hak asasi internasional maupun
hukum nasional yang mengatur mengenai prinsip kemandirian dan
imparsialitas penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya;

3. Peserta memahami prinsip-prinsip persamaan dan non diskriminasi dalam
pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai penegak hukum;

4. Peserta memahami  prinsip-prinsip dasar peradilan yang bebas dan tidak
memihak (fair trial) baik dari sisi hukum nasional maupun hukum
internasional  sebagai landasan/sarana dasar penegakan prinsip –prinsip Hak
Asasi Manusia  dalam adminsitrasi peradilan;

5. Peserta memahami hak-hak korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana
dan perkembangannya saat ini.

Waktu

185 menit

Deskripsi

30 Menit Bagian A Briefing Fasilitator

1. Fasilitator memberikan penjelasan sesi dan hal-hal yang akan dicapai dalam
sesi dimensi-dimensi Hak Asasi Manusia  dalam administrasi peradilan;

2. Fasilitator memberikan penjelasan mengenai metode yang akan digunakan
dalam sesi ini yaitu Diskusi dan “Jaga Warung”;

3. Diskusi dimulai dengan pemaparan tiga hal mendasar yang memuat dimensi
perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam administrasi peradilan,
yakni prinsip kemandirian dan imparsialitas penegak hukum, prinsip persamaan
dan non diskriminasi, dan peradilan yang bebas dan tidak memihak (fair trial),
dan hak-hak korban kejahatan dalam peradilan pidana. Dalam pemaparan
tersebut fasilitaor dapat dibantu narasumber, kemudian fasilitator meminta
tanggapan dari peserta dan mencatat isu-isu / topik yang diungkap oleh peserta.
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5 Menit Bagian B Penjelasan dan Pembagian Kelompok Diskusi Keliling

Fasilitator membagi peserta ke dalam empat kelompok, sebagai berikut;
Kelompok A : Kemandirian dan imparsialitas penegak hukum.
Kelompok B : Persamaan dan non diskriminasi.
Kelompok C : Peradilan yang bebas dan tidak memihak (fair trial).
Kelompok D : Hak-Hak prosedural Korban Kejahatan dalam peradilan pidana.

40 Menit Bagian C Diskusi Kelompok dan “Jaga Warung”

1. Mintalah  masing-masing kelompok untuk mendiskusikan masalah sesuai
dengan tugasnya masing-masing. Pastikan masing-masing kelompok
menuliskan rangkuman diskusinya dalam kertas plano.

2. Mintalah peserta untuk mengumpamakan masing-masing kelompok sebagai
sebuah warung, yang menjual  tema berdasarkan tema kelompok masing-
masing.

3. Setelah masing-masing kelompok menyelesaikan tugasnya, mintalah setiap
kelompok untuk memilih dua orang sebagai penjaga warung dan sisanya
bertamu kewarung yang lain.

40 Menit Bagian D Diskusi keliling, “Jaga Warung”

1. Mintalah peserta untuk melakukan metode “Jaga Warung” dengan aturan
sebagai berikut,
a. Dua orang penjaga warung tetap tinggal di warungnya untuk menyambut

kedatangan tamu dari warung yang lain. Tugas:  menjelaskan pada tamu
konsep-konsep kunci yang menjadi tugasnya dalam kelompok.
Pastikan tamu mengerti dan dapat menerima argumen-argumenya.

b. Peserta lain yang bertindak sebagai tamu datang ke warung lainnya dengan
perputaran sebagai berikut:
1. Anggota warung A bertamu ke warung B
2. Anggota warung B bertamu ke warung C
3. Anggota warung C bertamu ke warung D
4. Anggota warung D bertamu ke warung A

Tamu bertugas memahami penjelasan penjaga warung dan menyusun kontra
argumen untuk mematahkan argumen penjaga warung sehingga yang
bersangkutan berubah fikiran. Tamu adalah orang yang skeptis terhadap
penjelasan penjaga warung dan punya keinginan kuat untuk merubah
pendapat dan pemahaman penjaga warung.
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2. Ulangi proses ini hingga tamu selesai mengunjungi semua warung dan terakhir
kembali ke warungnya semula

60 Menit      Presentasi Penjaga Warung dan Diskusi Pleno

1. Mintalah masing-masing penjaga warung mempersentasikan hasil diskusinya.
Hal-hal yang perlu dipresentasikan oleh penjaga warung:
- Rangkuman diskusi dengan anggota kelompoknya sendiri;
- Tanggapan dari pengunjung warung;
- Isu-isu kritis yang didiskusikan dengan tamu;
- Masalah-masalah yang tak terjawab dalam diskusi;

2. Fasilitator meminta kepada peserta untuk menyampaikan komentar,
masukkan dan tanggapan.

10 Menit Bagian E Penutup Fasilitator

Fasilitator merangkum dan mencatat hasil-hasil presentasi dan proses tanya jawab.

Penjelasan Ringkas

A. Kemandirian dan Imparsialitas Penegak Hukum

Prinsip kemandirian peradilan merupakan salah satu ciri negara konstitusional yang mod-
ern yang diturunkan dari teori pemisahan kekuasaan.  Dimana eksekutif, legislatif dan
yudikatif membentuk tiga pemisahan pemerintahan sebagai sebuah sistem check and bal-
ances yang ditujukan untuk mencegah kesewenang-wenangan kekuasaan.

Kemandirian ini berarti bahwa peradilan baik sebagai lembaga dan juga hakim-hakim
dalam memutuskan kasus-kasus tertentu harus mampu melaksanakan tanggungjawab
profesionalnya tanpa dipengaruhi oleh eksekutif, legislatif atau pihak-pihak lain yang tidak
semestinya.  Hanya peradilan yang mandirilah akan mampu membuat keadilan yang tidak
memihak dan juga melindungi Hak Asasi Manusia  dan kebebasan dasar setiap individu.

Prinsip kemandirian para hakim tidak dibangun untuk keuntungan personal dari para
hakim itu sendiri, namun diciptakan untuk melindungi manusia dari kesewenang-
wenangan.  Hal ini mengharuskan bahwa para hakim tidak boleh bertindak sewenang-
wenang dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan kemauannya sendiri, tetapi
kewajiban mereka adalah menerapkan hukum. Suatu sistem hukum yang berdasarkan
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pada penghormatan rule of law juga membutuhkan jaksa-jaksa yang kuat, mandiri dan
tidak memihak, yang akan mampu menyidik atau menuntut  para pelaku kejahatan
meskipun kejahatan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam jabatan
resmi.

Dalam sistem hukum yang demikian tidak akan lengkap tanpa adanya kemandirian para
pengacara/advokat yang mampu melaksanakan pekerjaanya secara bebas dan tanpa takut
adanya balas dendam.  Kemandirian pengacara memainkan peranan yang penting dalam
membela Hak Asasi Manusia dan hak-hak fundamental selamanya, suatu peranan yang
bersama-sama dengan para hakim dan jaksa yang independen dan imparsial, adalah hal
yang sangat perlu untuk memastikan bahwa rule of law berjalan, dan hak-hak individu
dilindungi secara efektif.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri adalah salah satu wujud implementasi
dari norma-norma Hak Asasi Manusia yang universal.56 Hal ini sebagaimana dinyatakan
dalam The Universal Declaration of Human Rights, Pasal 10 mengatakan:

“Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and
impartial tribunal in the determination of his rights and obligation of any criminal
charge agains him. “
(Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka
umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tak memihak, dalam hal
menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan
pidana yang ditujukan kepadanya).

Demikian pula dengan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

“Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for
act violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.”
(Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang
kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberitakan kepadanya
oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang).

Konstitusi Indonesia juga menegaskan tentang prinsip negara hukum sebagaimana yang
dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.  Prinsip negara hukum ini mensyaratkan
adanya keadilan dalam penerapan hukum (fairness in the application of the law) dan adanya
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peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary).57 Ketentuan
lebih lanjut mengenai kemandirian kekuasaan kehakiman ini terdapat dalam Pasal 24
UUD 1945 sesudah amandemen ketiga berbunyi: “Kekuasaan kehakiman merupakan
kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan.” Ayat (2) mengatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha
negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Untuk mencapai kemandirian dan independensi kekuasaan kehakiman dan peradilan
salah satunya adalah adanya kemandirian dan Imparsialitas penegak hukumnya dalam
melaksanakan tugas dan kewenangannya. Kemandirian dan imparsialitas pada dasarnya
dikaitkan dengan peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial
judiciary). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara
Hukum.

Kemandirian dan imparsialitas penegak hukum ditunjukkan dengan sterilnya keputusan
dan kebijakan yang dihasilkan oleh penegak hukum  dari kepentingan-kepentingan politik
yang berasal dari pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat.  Melalui kegiatan ini,
peserta diajak untuk memahami kemandirian dan imparsialitas penegak hukum dalam
kerangka sistem peradilan yang terpadu, mengingat sistem peradilan itu memiliki sub
sistem-sub sistem tersebut memiliki fungsi-fungsi masing-masing sesuai dengan
kewenangannya untuk saling menjaga/ mengontrol agar tidak melakukan tindakan yang
menyimpang/ melampaui kewenanganan yang ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan.

Pentingnya kemandirian kekuasaan kehakiman dan kemandirian aparat penegak hukum
dalam menjamin penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia  ini kemudian memunculkan
berbagai prinsip dan standar yang dibangun dalam sistem hukum Hak Asasi Manusia
internasional,  Beberapa instrumen penting yang patut untuk dijadikan acuan bagi aparat
penegak hukum dalam menjalankan peran dan fungsinya adalah instrumen-instrumen
yang dikategorikan sebagai soft law, seperti :  Kode Etik bagi Aparatur Penegak Hukum,
Prinsip-prinsip Dasar tentang Kemerdekaan Peradilan, Prinsip-prinsip Dasar Peranan Jaksa,
dan Prinsip-prinsip Dasar Peranan Pengacara.  Keempat instrumen tersebut terkait erat
dengan fungsi badan-badan peradilan terkait dalam menjalankan kewenangannya untuk
penanganan suatu perkara yang melalui proses peradilan.
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Kemandirian Hakim

Berdasarkan UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum, dalam bagian menimbang menunjukkan bahwa kekuasaan
kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan
yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan pada sejumlah regulasi tersebut, seorang penegak hukum dalam hal ini adalah hakim
dituntut untuk mandiri. Berdasarkan Soedikno Mertokusumo58, yang dimaksudkan dengan
kemandirian hakim adalah mandiri, tidak tergantung kepada apa atau siapapun dan oleh karena
itu bebas dari pengaruh apa atau siapapun. Hakim atau peradilan, yang merupakan tempat orang
mencari keadilan, harus mandiri, independen, dalam arti tidak tergantung atau terikat pada
siapapun, sehingga tidak harus memihak kepada siapapun agar putusannya itu objektif.

Kemandirian itu menuntut pula bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara
harus bebas. Dengan demikian kemandirian hakim tidak dapat dipisahkan dari kebebasan
hakim, tetapi merupakan satu kesatuan. Adapun yang dimaksudkan dengan kebebasan
hakim adalah bebas dalam memeriksa dan memutus perkara menurut keyakinannya serta
bebas pula dari pengaruh pihak ekstra yudisiil. Ia bebas menggunakan alat-alat bukti dan
bebas menilainya, ia bebas pula untuk menilai terbukti tidaknya suatu peristiwa konkrit
berdasarkan alat bukti yang ada, ia bebas untuk berkeyakinan mengenai jenis hukuman
apa yang akan dijatuhkan dan bebas pula dari campur tangan dari pihak ekstra yudisial.

Dalam Pasal 13C dinyatakan bahwa Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian
tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa dan berakhlak mulia, serta berpengalaman
di bidang hukum dan Hakim wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
Kemudian Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial membuat MoU tentang Kode Etik
Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim.59

Dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku tersebut, terdapat 10 aturan perilaku yang
diantaranya adalah bersikap mandiri dan berintegritas. Mandiri bermakna mampu
bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas
dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang
tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan
moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan sikap ini adalah 1) Hakim harus
menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman
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atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun,
2) Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun
legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (independensi)
Hakim dan Badan Peradilan, dan 3) Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat
kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan.

Kemudian makna dari integritas adalah sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa,
jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia
dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam
melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani
menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati
nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas
dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

Penerapan perilaku yang berintegritas tersebut diantaranya adalah; 1) Hakim tidak boleh
mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan
pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut
diduga mengandung konflik kepentingan, 2) Hakim harus menghindari hubungan, baik
langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, Penuntut dan pihak-pihak dalam suatu
perkara tengah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan, dan 3) Hakim harus membatasi
hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat yang sering
berperkara di wilayah hukum Pengadilan tempat Hakim tersebut menjabat.

Kemandirian Jaksa

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa
Kejaksaan termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman, oleh karenanya kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai
lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus
bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.

Hal ini berarti bahwa kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga
negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus
bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka
terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan
sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam
menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan Hak Asasi
Manusia , serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang
penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh
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karena itu, Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari
pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa
Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi
keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.

Kemerdekaan kejaksaan tersebut kemudian ditegaskan dalam Pasal 2 UU Kejaksaan yang
menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-
Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan
negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
Kekuasaan negara ini dilaksanakan secara merdeka yakni “secara merdeka” dalam
melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan
pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya secara mandiri, Jaksa mendapatkan
perlindungan sebagaimana merujuk pada Guidelines on the Role of Prosecutors dan Interna-
tional Association of Prosecutors yaitu negara yang menjamin bahwa Jaksa sanggup untuk
menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang
tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap
pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya.

Kemandirian Polisi

Kepolisian Republik Indonesia yang mandiri merupakan salah satu bentuk upaya dan
tujuan dari institusi kepolisian. Dalam UU No. 2 Tahun 2002, terdapat berbagai ketentuan
yang menunjukkan tujuan untuk mencapai Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
profesional dan mandiri. Hal ini sejalan dengan Pergeseran paradigma pengabdian Polri
yang sebelumnya cenderung digunakan sebagai alat Penguasa kearah mengabdi bagi
kepentingan masyarakat telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar.
Salah satu perubahan itu adalah perumusan kembali perannya sesuai Undang-undang
Nomor 2 tahun 2002 yang menetapkan Polri berperan selaku pemelihara Kamtibmas,
penegak hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Arah kebijakan strategi Polri yang mendahulukan tampilan selaku pelindung, pengayom
dan pelayan masyarakat dimaksud bahwa, dalam setiap kiprah pengabdian anggota Polri
baik sebagai pemelihara Kamtibmas maupun sebagai penegak hukum haruslah dijiwai
oleh tampilan perilakunya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, sejalan
dengan paradigma barunya yang mengabdi bagi kepentingan masyarakat.60
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Kemandirian Polri diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 sebagai bagian
dari proses reformasi merupakan tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara
yang profesional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan
nasional kearah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera.
Kemandirian Polri dimaksud bukanlah untuk menjadikan institusi yang tertutup dan
berjalan serta bekerja sendiri, namun tetap dalam kerangka ketatanegaraan dan
pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Kemandirian Kepolisian seringkali diragukan karena struktur kepolisian sebagaimana
dinyatakan dalam sejumlah Pasal dalam UU No. 2 tahun 2002.  Pasal 2 menyatakan bahwa
“fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat.” Pasal 5 UU No. 2 tahun 2002 menyatakan bahwa “Kepolisian
Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan
dalam negeri.” Pasal 8  Menyatakan bahwa  “Kepolisian Negara Republik Indonesia berada
di bawah Presiden dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang
dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.”

Stuktur kepolisian yang demikian tidak  dapat dimaknai bahwa kepolisian tidak
mempunyai kemandirian, khususnya dalam konteks penegakan hukum. Hal ini ditegaskan
dalam penjelasan Pasal 8 yang menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam
pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden baik dibidang fungsi kepolisian
preventif maupun represif yustisial, namun demikian pertanggungjawaban tersebut harus
senantiasa berdasar kepada ketentuan peraturan perundan-undangan, sehingga tidak terjadi
intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian.” Kemandirian
ini juga dinyatakan dalam Pasal Pasal 28 yang menyatakan “Kepolisian Negara Republik
Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan
politik praktis.” Bersikap netral adalah bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indo-
nesia bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan dan dilarang menjadi anggota
dan/atau pengurus partai politik.

Berbagai ketentuan mengenai kemandirian kepolisian, khususnya dalam konteks
penegakan hukum, tercermin dalam sejumlah ketentuan yang menunjukkan bahwa
intitusi kepolisian dalam melaksanakan tugasnya senantiasa menghormati Hak Asasi
Manusia  (Pasal 4, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 19). Penjelasan UU No. 2 tahun 2002 telah
menekankan bahwa begitu pentingnya perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia
karena menyangkut harkat dan martabat manusia, Negara Republik Indonesia telah



membentuk Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi menentang
penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau
merendahkan martabat manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mempedomani dan
menaati ketentuan Undang-Undang tersebut.

Di samping memperhatikan Hak Asasi Manusia  dalam setiap melaksanakan tugas dan
wewenangnya, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib pula
memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya,
antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan
perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus, seperti Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam dan Provinsi Papua serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi
dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan sejumlah ketentuan tersebut, setiap anggota kepolisian seharusnya
mewujudkan kemandiriannya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. UU No.
2 tahun 2002 kemudian mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi agar
tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan,
baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama Hak Asasi Manusia
.

Landasan tentang kemandirian anggota kepolisian dalam konteks penegakan hukum,
yang dimandatkan untuk mengikuti sejumlah UU misalnya KUHAP juga diperkuat
dengan adanya kode etik profesi kepolisian, misalnya kode etik profesi kepolisian yang
dikeluarkan dengan Surat Keputusan Kapolri tanggal 1 Juli 2003. Dalam kode etik
tersebut dinyatakan bahwa Etika Kenegaraan merupakan komitmen moral setiap
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap
netral,  mandiri dan  tidak terpengaruh oleh kepentingan politik,  golongan dalam rangka
menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode Etik Profesi
Kepolisian Negara Republik Indonesia mengikat secara moral,  sikap dan perilaku setiap
anggota Polri. Pada tahun 2006 muncul Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2006 tentang
Kode Etik Profesi Kepolisian RI.

Pada tahun  2009, Kapolri mengeluarkan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang
Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Peraturan tersebut diatur prinsip-prinsip
dan standar Hak Asasi Manusia , yang mencerminkan sejumlah pedoman bagi setiap
anggota kepolisian yang menegaskan kembali kemandirian Kepolisian Republik Indo-
nesia.
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Kemandirian Petugas Pemasyarakatan

Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan
bahwa  pelaksanaan pembimbingan, pembinaan dan pembinaan dalam Sistem
Pemasyarakatan dilakukan oleh petugas fungsional khusus, yaitu petugas
Pemasyarakatan.  Dalam tugas dan fungsi yang diperintahkan Undang-undang tentang
Pemasyarakatan dan KUHAP petugas pemasyarakatan terlibat dalam penegakan
hukum, mulai dari proses / tahap penyidikan, penuntutan, proses pemeriksaan di
sidang pengadilan, dan paska putusan pengadilan.

Dalam sistem peradilan pidana yang secara kelembagaan mengaitkan berbagai tugas
dan kewenangan penegak hukum diperlukan kontrol dan pengawasan agar tidak terjadi
penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan dari penegak hukum yang memiliki
kewenangan secara yuridis.  Pada tahapan penyidikan, penuntutan, proses
pemeriksaan di sidang pengadilan, Pemasyarakatan (dalam hal ini Rumah Tahanan)
diberikan kewenangan untuk melakukan penahanan fisik, dimana pada sisi lainnya
kewenangan yuridisnya (terkait dengan status tersangka/ terdakwa) ada dalam lingkup
tanggung jawab kepolisian dan kejaksaan. Peran lainnya dari Pemasyarakatan (melalui
Balai Pemasyarakatan) adalah memberikan pertimbangan  berdasarkan penelitian
(penelitian kemasyarakatan / litmas) kepada hakim dalam sutau proses persidangan.
Selain Bapas, Rupbasan juga berperan dalam melindungi hak atas benda ( menjamin
keselamatan dan keamanan) yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam
pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan. Pada tahapan paska putusan pengadilan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
memiliki tugas dan fungsi memberikan pembinaan untuk melindungi Hak Asasi
Narapidana.

Dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan perintah undang-
undang Petugas Pemasyarakatan wajib berpegangan pada prinsip-prinsip kemandirian
berdasarkan kewenangan yang dimilikinya untuk melaksanakan kewajiban dan
tanggung jawab profesinya.  Selain berpedoman pada Undang-undang tentang
Pemasyarakatan dan hukum acara pidana yang berlaku, Petugas Pemasyarakatan juga
merujuk instrumen mengenai standar minimum (SMR) bagi pelaksanaan pemidanaan
bagi narapidana di Lapas.  Untuk menjalankan tugas sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan undang-undang maupun standar minimum tersebut diperlukan
kemandirian petugas pemasyarakatan.
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Kemandirian Advokat

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa
Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum
dan peraturan perundang-undangan. Maksud dari advokat berstatus sebagai penegak
hukum adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang
mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan
hukum dan keadilan.

Sebagai salah satu penegak hukum, advokat juga harus dijamin kemandiriannya. Hal
ini sejalan dengan maksud bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur
tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan
bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki
kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran,
keadilan, dan Hak Asasi Manusia . Oleh karenanya, Advokat sebagai profesi yang bebas,
mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan
dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi
hukum.

Kemandirian dan kemerdekaan advokat ini dinyatakan bahwa Advokat bebas
mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi
tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik
profesi dan peraturan perundang-undangan. Kebebasan tersebut bermakna bahwa tanpa
tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat
martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan
peraturan perundang-undangan. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya
untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada
kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Prinsip-Prinsip Kemandirian Aparat Penegak Hukum dalam Hukum Internasional

Kode Etik Bagi Aparatur Penegak Hukum (UN  Code of Conduct for Law Enforcement
Officials) disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 34/ 169 17 Desember 1979,
dibentuk untuk  memberikan standar perilaku aparat penegak hukum untuk
menghormati prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia  dan melaksanakannya dalam tugas
kesehariannya. Standar yang dirumuskan dalam kode etik bagi aparatur penegak hukum
tersebut, pada prinsipnya telah dimuat dalam rumusan-rumusan kode etik di masing-
masing aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa,  polisi, petugas pemasyarakatan,
serta advokat.
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Rumusan Pasal-Pasal dalam Kode Etik Bagi Aparatur Penegak Hukum61

Aparatur penegak hukum setiap waktu harus memenuhi tugas yang ditetapkan
bagi mereka oleh hukum, dengan melayani masyarakat dan melindungi semua
orang terhadap tindakan-tindakan tidak sah, sesuai dengan tingkat tanggung
jawab tinggi yang dituntut profesi mereka.

Dalam melaksanakan tugasnya, aparatur penegak hukum akan menghormati
dan melindungi martabat manusia dan mempertahankan serta menjunjung
tinggi Hak Asasi Manusia  semua orang.

Aparatur penegak hukum dapat menggunakan kekerasan hanya apabila sangat
perlu dan sebatas dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas mereka.

Persoalan-persoalan yang bersifat rahasia dalam penguasaan aparatur penegak
hukum harus tetap dirahasiakan, kecuali kalau pelaksanaan tugas atau
kebutuhan akan keadilan sangat membutuhkan sebaliknya.

Aparat penegak hukum tidak boleh melakukan, menghasut atau mentolerir setiap
tindakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak
manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demikian pula setiap aparat
penegak hukum tidak boleh menggunakan perintah atasan atau keadaan luar
biasa seperti keadaan perang atau ancaman perang, ancaman terhadap keamanan
nasional, ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadaan darurat umum lain
sebagai pembenaran dilakukannya penyiksaan atau perlakuan atau hukuman
lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Aparatur penegak hukum harus memastikan perlindungan sepenuhnya terhadap
kesehatan orang-orang yang berada dalam tahanannya dan terutama, harus
mengambil langkah segera untuk memastikan pelayanan medis apabila diperlukan.

Aparatur penegak hukum tidak melakukan suatu tindak korupsi. Mereka juga
harus dengan keras melawan dan memerangi semua tindakan semacam itu.

Aparatur penegak hukum akan menghormati hukum dan Kode Etik ini. Juga
akan berusaha, sebesar-besar kemampuannya, untuk mencegah dan menentang
dengan keras setiap pelanggaran terhadapnya.Aparatur penegak hukum yang
mempunyai alasan untuk percaya bahwa suatu pelanggaran terhadap Kode Etik
ini telah terjadi atau akan terjadi, akan melaporkan hal tersebut kepada atasan
mereka dan, apabila perlu, kepada para petugas lain yang berwenang atau badan-
badan yang mendapat kuasa untuk meninjau atau melakukan perbaikan.

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal Ketentuan Etik
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B. Persamaan dan Non Diskriminasi

Persamaan dimuka hukum (equalitiy before the law) merupakan salah satu prinsip dalam
negara hukum.  Prinsip ini mengandung makna adanya persamaan kedudukan setiap
orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan
secara empirik.   Di Indonesia prinsip tersebut dijamin dalam UUD 1945, diantaranya
dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan “segala warga negara bersamaan kedudukannya
di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya,” dan Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Prinsip persamaan ini sejalan dengan larangan untuk melakukan diskriminasi sebagaimana
dijamin dalam UUD 1945, diantaranya Pasal 28 I yang menyatakan bahwa “setiap orang
berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak
mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”  UUD 1945
juga menjamin adanya tindakan affirmative untuk persamaan dan keadilan sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 28 H yang menyatakan setiap orang mendapat kemudahan dan
perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan.

Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala
bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali
tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan ‘affirmative ac-
tions’ guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok
warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat
perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang
sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan
khusus melalui ‘affirmative actions’ yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu
misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum
adat tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat
tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya,
adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar.

Bahwa prinsip-prinsip persamaan dan non diskriminasi juga tersebar dalam berbagai
undang-undang misalnya dalam Pasal 5 UU 39 tahun 1999 disebutkan bahwa Setiap or-
ang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan
dan perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya didepan hukum.
Pernyataan tersebut merupakan inti dari prinsip non diskriminasi dalam bekerjanya
administrasi peradilan.
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Pengertian diskriminasi dalam UU 39 tahun 1999 adalah setiap pembatasan, pelecehan,
atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia
atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi,
jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan,
atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan
kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik,
ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Prinsip persamaan dan non diskriminasi menjadi salah satu nilai Hak Asasi Manusia  yang
fundamental, Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyataan “All human be-
ings are born free and equal in dignity and rights” (Semua orang dilahirkan merdeka dan
mempunyai martabat dan hak-hak yang sama). Pasal 2 menyatakan :

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi
ini dengan tidak ada kekecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa,
agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik,
kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar
kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana
seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilyah-wilayah perwalian,
jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.”

Prinsip Persamaan dan Non Diskriminasi dalam Instrumen Hak Asasi Manusia
Internasional

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik

Hak atas persamaan dan kebebasan dari diskriminasi dilindungi dalam sejumlah Pasal
dalam Kovenan ini diantaranya :
- Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk

menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang
yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan
apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain,
asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.”

- Pasal 26 menyatakan “Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak
atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun”. Dalam hal ini hukum
harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan
efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna,
jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau
sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.

- Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan “Segala tindakan yang menganjurkan kebencian
atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan
diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum”.
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- Pasal 14 ayat (1) menyatakan “Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di
hadapan pengadilan dan badan peradilan”. Dalam menentukan tuduhan pidana
terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu
gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum,
oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk
menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau
sebagian sidang karena alasan moral , ketertiban umum atau keamanan nasional dalam
suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut
pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan
kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara
pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana
kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut
berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.

- Pasal 25 menyatakan “setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa
pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan
yang tidak layak”

- Pasal 27 memberikan perlindungan terhadap etnis, agama dan bahasa minoritas dengan
menyatakan “Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku
bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut
tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya
yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan
agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.”

Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pasal 2 ayat (2) Kovenan menyatakan “Negara Pihak pada kovenan ini berjanji untuk
menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi
apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya,
asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.” sejalan dengan
kovenan hak sipil dan politik, berdasarkan Pasal 3 Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya menyatakan “Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin hak yang
sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak-hak ekonomi, sosial dan
budaya yang tercantum dalam Kovenan ini.”

Prinsip-prinsip non diskriminasi juga terdapat dalam Pasal 7 (a) (i) yang menyatakan “Upah
yang adil dan imbalan yang sesuai dengan pekerjaan yang senilai tanpa pembedaan dalam
bentuk apapun, khususnya bagi perempuan yang harus dijamin kondisi kerja yang tidak lebih
rendah daripada yang dinikmati laki-laki dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama.”
Demikian juga Pasal 7 (c ) menyatakan “Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk
dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi, tanpa didasari pertimbangan apapun selain senioritas
dan kemampuan.”
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Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial

Dalam konvensi ini, pengertian “diskriminasi rasial” berarti suatu pembedaan, pengucilan,
pembatasan atau pilihan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau asal usul etnik atau
kebangsaan, yang bertujuan atau berakibat mencabut atau mengurangi pengakuan,
perolehan atau pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, dalam suatu
kesederajatan, di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang-bidang kehidupan
kemasyarakatan lainnya.

Pasal 2 menyatakan Negara-negara pihak mengutuk diskriminasi rasial dan mengambil
semua langkah-langkah yang sesuai guna menyusun segera mungkin kebijakan
penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial dan memajukan pengertian antar ras untuk
mencapai tujuan tersebut akan melaksanakan :

Konvensi ini mengatur secara detail tentang kewajiban negara pihak untuk menghapuskan
diskriminasi rasial dan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 bahwa hak sipil, politik,
ekonomi, sosial dan budaya yang utama harus dinikmati tanpa ras, warna kulit, asal usul
etnik atau kebangsaan untuk mendapatkan kesederajatan di hadapan hukum.

Konvensi Hak Anak

Pasal 2 ayat (1) Konvensi menyatakan “Negara-negara Pihak harus menghormati dan
menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada di
dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna
kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan,
etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak
atau orang tua anak atau wali hukum anak.” Pasal 2 ayat (2) menyatakan “Negara-negara
Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi
dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang
diutarakan atau kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga anak.”

Terkait dengan pendidikan anak, negara-negara pihak setuju dengan Pasal 29 (d) bahwa
hal itu harus ditujukan untuk : (d) Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung
jawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat saling pengertian, perdamaian,
tenggang rasa, persamaan jenis kelamin, dan persahabatan antara semua bangsa, etnis,
warga negara dan kelompok agama, dan orang-orang asal pribumi.

Dalam Pasal 30, konvensi melindungi hak-hak minoritas yang sama dengan Pasal 25
Kovensi hak sipil dan politik, yakni “Pada Negara-negara tersebut di mana terdapat
minoritas etnis, agama, atau linguistik atau orang-orang asal pribumi, seorang anak yang
termasuk dalam minoritas tersebut atau orang-orang pribumi tidak dapat diingkari haknya,
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dalam masyarakat dengan anggota-anggota lain dari kelompoknya, untuk menikmati
kebudayaannya sendiri, untuk menyatakan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau
pun untuk menggunakan bahasanya sendiri.”

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Pasal 1 Konvensi menyatakan bahwa “diskriminasi terhadap perempuan” berarti setiap
pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang
mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan,
penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang
politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas
dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.”

Deklarasi Penghapuan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama
atau Keyakinan

Pasal 1 ayat (1) Deklarasi menjamin bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir,
berkeyakinan dan beragama. Hak ini harus mencakup kebebasan untuk menganut suatu
agama atau kepercayaan apapun menurut pilihannya, dan kebebasan, baik secara individu
ataupun dalam masyarakat dengan  orang-orang lain dan di depan umum atau sendirian,
untuk mewujudkan agama atau kepercayaannya dalam beribadah, penaatan, pengamalan
dan pengajaran. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Tidak seorang pun dapat dijadikan
sasaran pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk menganut suatu agama
atau kepercayaan menurut pilihannya, sementara Pasal 1 ayat (3)  memperbolehkan
pembahasan kebebasan “mewujudkan agama atau kepercayaan seseorang hanya boleh
tunduk pada pembatasan –pembatasan seperti yang ditetapkan oleh undang-undang dan
yang diperlukan untuk melindungi keselamatan umum, ketertiban umum, kesehatan
masyarakat atau kesusilaan umum atau hak-hak dan kebebasan-kebebasan mendasar or-
ang lain.

Hak untuk tidak menjadi subyek  didiskriminasi dinyatakan  dalam Pasal 2 ayat (1).
“Tidak seorangpun boleh dijadikan sasaran diskriminasi oleh Negara, lembaga, kelompok
orang-orang atau orang manapun atas alasan-alasan agama atau kepercayaan lain”. Pasal 2
ayat (2) menyatakan, “Untuk tujuan-tujuan Deklarasi ini, ungkapan “intoleransi dan
diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan” berarti setiap pembedaan, pengabaian,
larangan atau pengutamaan yang didasarkan pada agama atau kepercayaan dan yang
tujuannya atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan, atau
pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar atas dasar yang setara.”

112



Peranan Penegak Hukum dalam Melindungi Orang-orang dari Diskriminasi

Penegak hukum  secara alamiah mempunyai peranan yang penting dalam memainkan
peranan dalam melindungi orang-orang dari diskriminasi.  Tugas mereka adalah untuk
menilai apakah hukum yang berlaku dan aturan-aturan melarang diskriminasi dihormati
dalam prakteknya. Dalam beberapa negara diskriminasi dilarang de jure tetapi hukum
tersebut tidak secara layak dilaksanakan.

Penegak hukum memiliki peranan yang krusial dalam memberikan pemulihan atas
terjadinya kondisi-kondisi terjadi diskriminasi dan menjamin bahwa impunitas terhadap
tindakan-tindakan diskriminatif tidak ditoleransi, bahwa tindakan-tindakan tersebut
sepantasnya diselidiki dan dihukum, dan bahwa korban mendapatkan pemulihan yang
efektif. Dalam situasi dimana hukum domestik tentang diskriminasi tidak ada atau tidak
jelas, maka aparat penegak hukum dapat merujuk pada instrumen hukum internasional
untuk panduan, termasuk pengalaman kasus-kasus yang sangat banyak.

C. Peradilan yang Bebas dan tidak Memihak (fair trial)

Setiap orang mempunyai hak untuk peradilan yang adil dan tidak memihak baik dalam
kasus perdata maupun pidana, dan perlindungan semua hak asasi manusia yang efektif
sangat tergantung pada adanya akses pengadilan yang kompeten, independen dan
imparsial yang dapat dan akan memproses keadilan secara adil. Bahwa peranan jaksa dan
pengacara, dalam kapasitasnya adalah pihak yang akan membuat hak atas peradilan yang
adil dan tidak memihak menjadi kenyataan.  Sebuah peradilan yang independen dan
imparsial mampu untuk menjamin proses peradilan yang adil tidak hanya penting bagi
hak-hak dan kepentingan manusia, tetapi penting juga untuk badan hukum, termasuk
entitas ekonomi, apakah usaha kecil atau perusahaan besar, yang selalu tergantung pada
pengadilan, juga dalam menyelesaian sengketa.

Hak atas peradilan yang adil (fair trial) adalah salah satu bagian penting dari Hak Asasi
Manusia, yang telah diakui baik dalam hukum nasional maupun internasional. UUD 1945
menjalin adanya peradilan yang adil ini diantaranya tercantum dalam Pasal 24 ayat (1)
yang menyatakan “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan Pasal 28 D ayat
(1) yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Demikian pula dengan sejumlah norma Hak Asasi Manusia internasional yang menjamin
adanya peradilan yang adil, diantaranya Pasal 10 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
yang menyatakan, “[e]veryone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an
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independent and impartial tribunal, in determination of his rights and obligations and of any
criminal charge against him.” Article 11(1)  adds that “[e]veryone charged with a personal
offence has the right to be presumed innocent until proven guilty according to law in a public
trial . . ..”. Pasal 14 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Pasal 7 Piagam Afrika
tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat, Pasal 8 Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika,
dan Pasal 6 Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa, dan sejumlah aturan yang relevan lainnya.62

Prinsip-Prinsip Fair Trial

Salah satu instumen hukum HAM internasional yang menjelaskan tentang fair trial adalah
Pasal 14 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, yang menyatakan :

(1) Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan
peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan
segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan
yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang,
bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat
dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral , ketertiban
umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila
benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana
publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan
yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang
yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau
apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian
anak-anak.

(2)  Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai
kesalahannya dibuktikan menurut hukum.

(3) Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas
jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:

a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat
dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;

b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan
dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;

c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
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d) Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau
melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila
ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi
kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup
untuk membayarnya;

e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan
meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan
syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;

f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti
atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;

g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa
mengaku bersalah.

(4) Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan
usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.

(5)  Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap
keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan
hukum.

(6) Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan
sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja
ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam
penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari
keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa
tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian
disebabkan karena dirinya sendiri.

(7) Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah
dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan
hukum acara pidana di masing-masing negara.

Hak atas Persamaan di depan Pengadilan dan Akses ke Pengadilan

Pasal 26 Kovenan Sipol menyatakan semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum
dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Hak khusus
terkait dengan persamaan dimuka hukum adalah prinsip fundamental dari fair trial, yang
dapat ditemukan dalam Pasal 14 (1) Kovenan Sipol yakni “Semua orang mempunyai
kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan”
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Hak atas Peradilan yang Terbuka

bahwa suatu pemeriksaan harus terbuka untuk masyarakat umum, termasuk anggota
pers, dan misalnya, tidak boleh dibatasi hanya untuk suatu kelompok khusus saja. Harus
diperhatikan bahwa dalam kasus di mana masyarakat tidak dilibatkan dalam pengadilan,
maka putusan harus dinyatakan kepada publik dengan pengecualian yang didefinisikan
secara tegas.

Hak  untuk Diperiksa oleh Independensi, Kompetensi dan Imparsialitas Pengadilan yang
Dibentuk Berdasarkan Hukum

Pasal 14 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menyatakan “dalam
menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan
kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan
terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak
dan dibentuk menurut hukum.“

Hak atas Praduga tidak Bersalah

Hak untuk tidak dinyatakan bersalah sampai terbukti bersalah  prinsip dimana kondisi
perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa dalam masa penyelidikan dan persidangan,
sampai pada dan termasuk dalam putusan akhir.  Hak ini tercantum dalam Pasal 14 ayat
(2) menyatakan “Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak
bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.” Pasal 11 (1) Deklarasi Universal
HAM menyatakan “Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak
pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu
pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk
pembelaannya.”

Hak untuk Diperlakukan secara Manusiawi dan Hak untuk Bebas dari Penyiksaan

Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan hak untuk bebas dari penyiksaan adalah
hak yang dijamin dalam banyak instrumen Hak Asasi Manusia diantaranya Pasal 7 Kovenan
Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang menyatakan “Tidak seorang pun yang
dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi
atau merendahkan martabat.” Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek
eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.

Hak untuk tidak Menunda Persidangan;

Jaminan ini tidak hanya berkaitan dengan waktu pelaksanaan pengadilan, tetapi juga
dengan waktu di mana pengadilan harus berakhir dan putusan dihasilkan; semua tahap
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harus dilakukan “tanpa penundaan yang tidak semestinya”. Untuk membuat hak ini
menjadi efektif, maka harus tersedia suatu prosedur guna menjamin bahwa pengadilan
dapat berlangsung “tanpa penundaan yang tidak semestinya”, baik di tahap pertama
maupun pada saat banding.

Hak untuk Diberitahukan Tuduhan/Dakwaan secara Cepat di dalam Bahasa yang Jelas
dan Dimengerti oleh Terdakwa/Tersangka

Pasal 14 ayat (3)a Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menyatakan “Dalam
menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak Untuk diberitahukan
secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan
tuduhan yang dikenakan terhadapnya.”  Berdasarkan Komentar Umum No. 13, hak untuk
diinformasikan dalam Pasal 14 ayat (3)a “berlaku untuk semua tindak pidana yang
dituduhkan, termasuk bagi orang-orang yang tidak ditahan” dan istilah untuk “segera”
diberitahukan tentang tuduhan yang dikenakan mensyaratkan agar informasi diberikan
dengan cara yang digambarkan dalam ayat tersebut segera setelah tuduhan dibuat oleh
pihak  yang berwenang. Dalam pandangan Komite, hak ini harus diberikan dalam hal
penyelidikan oleh pengadilan atau penyelidikan oleh pihak yang berwenang melakukan
penuntutan ketika mereka memutuskan untuk mengambil langkah-langkah prosedural
terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak kejahatan atau secara publik
menyatakan bahwa orang tersebut diduga melakukan suatu tindak kejahatan. Persyaratan
khusus subayat 3 (a) dapat dipenuhi dengan menyatakan tuduhan tersebut baik secara
langsung maupun dalam bentuk tulisan, dengan kondisi bahwa informasi tersebut
menyatakan tentang hukum dan dasar dari fakta-fakta yang dituduhkan tersebut.

Hak untuk Mempunyai Waktu dan Fasilitas Layak untuk Mempersiapkan Pembelaan dan
Berkomunikasi dengan Pengacara

Pasal 14 ayat (3) b Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik menyatakan “Untuk
diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan
dengan pengacara yang dipilihnya sendiri.”  Yang dimaksudkan dengan “waktu yang
memadai” tergantung pada kondisi setiap kasus, tetapi fasilitas yang diberikan harus
termasuk akses ke dokumen-dokumen dan bukti-bukti lain yang diperlukan si tertuduh
untuk menyiapkan kasusnya, serta kesempatan untuk berhubungan dan berkomunikasi
dengan penasihat hukumnya. Ketika si tertuduh tidak ingin membela dirinya sendiri atau
tidak ingin meminta seseorang atau suatu asosiasi untuk membelanya yang dipilihnya
sendiri, maka ia harus disediakan alternative akses terhadap seorang pengacara. Kemudian,
subayat ini mensyaratkan penasihat hukum untuk dapat melakukan komunikasi dengan
si tertuduh dalam kondisi yang memberikan penghormatan penuh terhadap kerahasiaan
komunikasi tersebut. Pengacara-pengacara harus dapat memberikan pendampingan dan
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mewakili klien mereka sesuai dengan standar-standar dan keputusan-keputusan profesional
mereka tanpa pembatasan, pengaruh, tekanan, atau intervensi yang tidak diperlukan dari
pihak mana pun.

Hak untuk Memperoleh Bantuan Penerjemah

Bahwa jika si tertuduh tidak mengerti atau tidak bisa berbicara dalam bahasa yang
digunakan di pengadilan, maka ia berhak untuk mendapatkan bantuan penerjemah secara
cuma-cuma. Hak ini bersifat independen dari hasil proses hukum dan berlaku bagi warga
negara asing dan juga warga dari negara yang bersangkutan. Hal ini menjadi penting
terutama dalam kasus-kasus di mana ketidakpedulian terhadap bahasa yang digunakan
di pengadilan atau kesulitan dalam pemahaman dapat menjadi hambatan utama bagi hak
untuk membela diri.

Hak untuk Mendapatkan Pendampingan Hukum

Hak atas penasehat hukum terdapat dalam Pasal 14 ayat (3) (d) yang menyatakan “Untuk
diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela
yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela;
dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentigan keadilan, dan tanpa membayar jika
ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya.”

Hak untuk Membela secara Mandiri di Persidangan atau melalui Pengacara yang Dipilihnya
Sendiri

Tersangka/terdakwa atau pengacaranya memiliki hak untuk bertindak secara berhati-hati
dan tanpa rasa takut dalam upaya mencari semua pembelaan yang ada dan hak untuk
mengajukan keberatan terhadap tindakan yang dianggap tidak adil. Ketika pengadilan
inabsensia dilakukan dengan alasan-alasan yang sah, maka pelaksanaan yang ketat terhadap
hak-hak untuk membela diri si tertuduh menjadi sangat penting.

Hak untuk Tidak Dipaksa Mengatakan yang akan Menjerat Dirinya/ Hak untuk Diam

Pasal 14(3)(g) Kovenan menyatakan Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang
memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah. Article 14(3)(g) of the Covenant has
been violated on several occasions, such as where the author had been “forced by means of
torture to confess guilt”. He had in fact been held incommunicado for three months, a period
during which he was “subjected to extreme ill-treatment and forced to sign a confession”.85
While grave situations of this kind are clearly incompatible with the prohibition on forced self-
incrimination, there are, as will be seen below, other circumstances when it might be more diffi-
cult to assess the lawfulness of the compulsion to which an accused person has been subjected.
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Hak untuk Menguji Saksi yang Memberatkan Terdakwa/Tersangka, Hak untuk
Menghadirkan Saksi di Depan Persidangan

Bahwa si tertuduh berhak untuk memeriksa, atau meminta diperiksanya, saksi-saksi yang
memberatkannya, dan meminta dihadirkannya dan diperiksanya saksi-saksi yang
meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama seperti saksi-saksi yang
memberatkannya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa si tertuduh
memilih kekuatan hukum yang sama dalam hal memaksa kehadiran saksi-saksi dan
memeriksa atau memeriksa-silang saksi-saksi yang dimiliki oleh penuntut.

Hak untuk Banding (right to appeal)

Bahwa setiap orang yang dijatuhi hukuman pidana berhak atas peninjauan kembali
terhadap keputusan atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan
hukum. Perhatian khusus diberikan pada istilah lain dari kata “kejahatan” (“infraction”,
“delito”, prestuplenie”) yang menunjukkan bahwa jaminan ini tidak sepenuhnya terbatas
pada kejahatan yang paling serius.

Hak untuk Tidak Memberikan Kesaksian yang Memberatkan Dirinya.

Bahwa si tertuduh tidak dapat dipaksa agar memberikan kesaksian yang memberatkan
dirinya, atau dipaksa mengakui kesalahannya. Dalam mempertimbangkan jaminan ini,
ketentuan-ketentuan Pasal 7 dan Pasal 10, ayat 1, harus diingat kembali. Guna memaksa
si tertuduh untuk mengakui kesalahannya atau memberikan kesaksian yang memberatkan
dirinya, seringkali digunakan metode-metode yang melanggar ketentuan-ketentuan
tersebut. Hukum harus menentukan bahwa bukti-bukti yang diperoleh dengan cara-cara
tersebut atau bentuk-bentuk lain pemaksaan sepenuhnya tidak dapat diterima.

D. Hak-Hak Korban Kejahatan dalam Peradilan

Dalam hukum pidana Indonesia, jaminan perlindungan terhadap korban kejahatan belum
memadai, khususnya hak-hak korban kejahatan dalam prosedur memperoleh keadilan.
UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
lebih banyak memberikan pengaturan tentang hak-hak tersangka dan terdakwa. Hal ini
terjadi karena pembentukan hukum di masa lalu, lebih berorientasi pada perlindungan
terhadap pelaku tindak pidana dan tidak memberikan cukup pengaturan tentang hak-
hak korban dalam proses peradilan pidana.

Jaminan perlindungan korban kejahatan kemudian berkembang dengan adanya UU No.
13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang inilah yang
pertama kali secara eksplisit memberikan jaminan perlindungan hak bagi saksi dan korban,
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khususnya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Termasuk jamian pemenuhan hak-
hak prosedural bagi saksi dan korban, juga diatur di dalam undang-undang ini. Beberapa
undang-undang khusus yang lahir kemudian, secara menyebar juga mengatur jaminan
perlindungan hak-hak prosedural bagi saksi dan korban.

Dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, selain berhak mendapatkan hak prosedural,
korban juga berhak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk memperoleh restitusi/
kompensasi, dan hak untuk mendapatkan rehabilitasi. Khusus mengenai hak prosedural,
ada beberapa macam bentuk pemenuhan hak yang dapat dinikmati oleh saksi dan korban.
Beberapa macam hak prosedural yang dapat diperoleh seseorang yang berstatus sebagai
korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006, meliputi:

1. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
2. Hak untuk mendapatkan penerjemah;
3. Hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat;
4. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
5. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
6. Hak untuk mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
7. Hak untuk mendapat nasihat hukum;
8. Hak untuk mendapat pendampingan.

Perkembangan ini sejalan dengan perlindungan hak-hak korban kejahatan dalam norma-
norma hukum internasional, termasuk adalah hak-hak prosedural korban kejahatan
diantaranya hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memperoleh keadilan, termasuk
untuk mendapatkan putusan dari pengadilan yang independen, hak untuk berpartisipasi,
termasuk di dalamnya hak-hak sipil dan politik. Secara umum bisa dikatakan, hak
prosedural (procedural rights) adalah hak bagi seseorang untuk mengetahui dan
memperolehnya dalam rangka mendapatkan hak substantif (substantive rights).63

1. Prinsip-Prinsip Internasional Dalam Pemberian Hak Prosedural Bagi Saksi dan
Korban

Prinsip-prinsip hak-hak korban kejahatan dalam norma internasional adalah Deklarasi
Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (1985)
yang disahkan oleh Resolusi Majelis Umum 40/34, 29 Nopember 1985. Prinsip-prinsip lainnya
telah dikembangkan dalam berbagai yurisprudensi pengadilan internasional terkait dengan
hak-hak korban kejahatan, dan juga berbagai hukum pidana di berbagai negara.64
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Dalam deklarasi tersebut dinyatakan sejumlah prinsip perlindungan yang mencakup hak-
hak prosedural bagi korban, diantaranya:

1) Korban berhak mendapatkan kesempatan menggunakan mekanisme keadilan dan
memperoleh ganti rugi dengan segera, sebagaimana ditetapkan oleh perundangan
nasional, atas kerugian yang dideritanya.

2) Mekanisme pengadilan dan administrasi ditegakkan dan diperkuat dimana perlu
untuk memungkinkan korban memperoleh ganti rugi lewat prosedur formal atau
tak formal yang tepat guna, adil, tidak mahal dan terjangkau. Korban harus
diberitahu mengenai hak-haknya dalam mengupayakan ganti rugi lewat mekanisme
tersebut.

3) Ketersediaan proses pengadilan dan administratif, untuk mengatasi kebutuhan
korban harus dipermudah dengan:

a. Memberi tahu korban mengenai peran dan lingkupnya pemilihan waktu dan
kemajuan cara kerja serta penempatan kasusnya, terutama apabila menyangkut
kejahatan serius dan dimana ia dapat memperoleh informasi semacam itu;

b. Memperbolehkan pandangan dan kekhawatiran para korban dikemukakan
dan mempertimbangkan pada tahap acara kerja yang tepat dimana
kepentingan pribadi mereka terpengaruh, tanpa prasangka terhadap tertuduh
dan sesuai dengan sistem pengadilan pidana nasional yang bersangkutan;

c. Memberikan bantuan secukupnya kepada para korban selama proses
hukuman dijalankan;

d. Mengambil tindakan untuk mengurangi gangguan kepada korban, melindungi
kebebasan pribadinya, apabila perlu, dan menjamin keselamatannya, maupun
keselamatan keluarganya dan saksi-saksi yang memberikan kesaksian untuk
kepentingannya, dari intimidasi dan tindakan balasan;

e. Menghindari penundaan yang tidak perlu dalam penempatan kasus-kasus
dan pelaksanaan perintah atau keputusan yang memberikan ganti rugi kepada
para korban.

Dalam tataran yang lebih detail, hak-hak prosedural bagi korban mencakup juga tindakan
dan perlakuan kepada korban dalam proses peradilan pidana. Tindakan dan perlakuan
ini diberikan oleh aparat penegak hukum. Sebagai contoh perlakuan oleh Polisi,  yang
mempunyai peranan sangat penting karena mereka pertama kali pihak yang bertemu
dengan saksi dan korban. Berdasarkan Prinsip-prinsip Keadilan Bagi Korban, para korban
dan saksi “should be treated with compassion and respect for their dignity”.

Polisi ketika berhadapan dengan korban, misalnya harus:
- Menginformasikan kepada korban tentang peranannya, jangkauan, waktu dan

perkembangan proses peradilan dan perubahan kasus-kasus mereka, khususnya
adanya kejahatan serius dan mereka telah meminta informasi tersebut.
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- Memberikan kesempatan pandangan-pandangan dan perhatian korban untuk di
hadirkan dan dipertimbangkan pada tahapan yang layak dalam proses peradilan
dimana kepentingan mereka terpengaruh, tanpa prasangka kepada pelaku dan
konsisten dengan sistem hukum pidana nasional yang relevan.

- Menyediakan pendampingan yang layak kepada korban melalui proses hukum.
Menginformasikan kepada korban tentang kemungkinan mendapatkan
pendampingan, nasehat praktis dan nasihat hukum, kompensasi dari pelaku dan
negara.

- Korban harus mampu mendapatkan informasi atas hasil dari investigasi polisi.

Demikian pula dengan tindakan para jaksa kepada korban, berdasarkan pada prinsip
yang sama, maka jaksa atau penuntut umum harus memperlakukan saksi atau korban
dengan baik, memberikan informasi tentang peranan mereka, jangka waktu yang
diperlukan dalam proses peradilan dan perkembangan kasusnya, termasuk putusan
pengadilan.65 Prinsip utama dalam proses peradilan pidana untuk saksi dan korban adalah
diperlakukan “with compassion and respect for their dignity”, termasuk disini adalah proses
wawancara (interview) selama proses pemeriksaan baik dalam tingkat penyidikan,
penyelidikan dan pemeriksaan di pengadilan.

Prinsip pokok lain yang penting dari perlindungan saksi dan korban, khususnya terkait
dengan hak-hak prosedural adalah prinsip non diskriminasi terhadap invidividu-individu
yang menjadi saksi atau korban dalam administrasi peradilan (administration of justice).
Prinsip non diskriminasi harus menjamin bahwa pihak-pihak yang terlibat, misalnya saksi
dan korban, bebas dari perlakuan diskriminasi berdasarkan agama, ras, asal usul etnis,
kondisi tertentu (cacat) dan juga bahasa. Dalam konteks ini, hak-hak prosedural yang
penting adalah adanya akses terhadap bahasa yang digunakan selama proses peradilan,
sehingga penting untuk adanya penerjemah terhadap saksi atau korban yang tidak
memahami bahasa yang digunakan dalam proses peradilan.66

Dalam konteks yang lebih modern, proses peradilan bahkan memberikan ruang bagi
korban untuk berperan serta dalam proses (involving victims in the process), dimana peranan
korban dan saksi ini penting untuk menghindari perasaan bahwa mereka hanya
dimanipulasi untuk kepentingan pembuktian semata. Di beberapa sistem hukum,
pandangan korban (victim’s opinion) telah diadopsi dan diakui sebagai bagian dalam proses
peradilan pidana.
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Salah satu standar terkait dengan prinsip-prinsip hak prosedural saksi atau korban misalnya
dapat dilihat dalam ketentuan Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional.
Beberapa ketentuan dalam Statuta Roma yang dapat dirujuk untuk menjadi prinsip penting
dalam pemberian hak-hak prosedural saksi dan korban diantaranya sebagai berikut:

a. Pengadilan melakukan tindakan untuk melindungi keselamatan, kesejahteraan fisik
dan psikologis, martabat dan privasi pada korban dan saksi. Tindakan ini dilakukan
dengan mengingat faktor-faktor terkait misalnya gender, sifat kejahatan misalnya
kejahatan seksual atau kekerasan terhadap anak-anak.

b. Untuk melindungi korban dan saksi dapat melakukan persidangan in camera atau
dapat mengajukan bukti dengan sarana elektronika atau sarana atau sarana khusus
lainnya.

c. Pengadilan mengijinkan pandangan para korban jika kepentingannya terpengaruh.
d. Jika infomasi/keterangan korban atau saksi akan menimbulkan bahaya maka

keterangan tersebut dapat ditahan terlebih dahulu dengan hanya memberikan
ikhtisarnya saja.67

Dalam prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak, posisi korban adalah pihak
yang juga perlu mendapatkan hak-hak prosedural.68 Namun, pemberian hak-hak
prosedural yang diberikan kepada saksi dan/atau korban ini tidak boleh sekali-kali
melanggar hak-hak fundamental hak-hak tertuduh (the accused). Pentingnya prinsip fair
trial dalam peradilan ini misalnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 68 Statuta Roma,
yang dalam bagian perlindungan saksi dan korban dalam partisipasi selama proses
persidangan, dinyatakan
“…. These measures shall not be prejudial to or inconsistent with the rights of the accused and a
fair and impartial trial”.69

Bahwa elemen penting dalam menghormati martabat korban untuk menjamin adanya
perlindungan yang efektif bagi yang akan bersaksi, adalah prinsip “tidak merugikan/
membahayakan” (do no harm) dan memastikan keamanan mereka sebelum, selama dan
setelah proses peradilan. Beberapa prosedur khusus perlu dibuat terkait dengan perempuan
dan anak-anak. Salah satu yang terkait dengan hak prosedural dari perlindungan saksi ini
adalah menyediakan saksi dan korban dengan informasi yang cukup atas proses peradilan
yang sedang berlangsung.
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67 Lihat Pasal 68 Statuta Roma 1998 dan Rules of Precedurs and evidences, Rule No. 16-19.
68 Dalam hukum internasional, aspek fair trial telah dirumuskan dan dijamin. Berbagai regulasi tersebut diantaranya The

Code of Conduct for Law Enforcement Officials, The Body of Principles for the Protection of All Persons under Any
Form of Detention or Imprisonment, The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, The Guidelines on
the Role of Prosecutors, The Basic Principles on the Role of Lawyers, The Rules of Procedure of the International
Criminal Tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimina-
tion against Women, Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, dll.

69 Lihat Pasal 68 Statuta Roma, khususnya pada angka 1 dan 5.



Beberapa pengalaman pengadilan internasional telah mengembangkan secara luas aspek-
aspek perlindungan saksi, misalnya dengan membuat unit perlindungan saksi dan korban,
dan menerapkan sejumlah teknologi untuk perlindungan misalnya penyamaran suara,
sidang tertutup, layar tertutup, penyamaran nama-nama dan sebagainya.70 Berbagai
prosedur ini, dalam konteks yang lebih luas mengindikasikan adanya prinsip penting
dalam perlindungan saksi yaitu prinsip kerahasiaan, dimana untuk perlindungan saksi
perlu adanya pengelolaan data dan infomasi yang terkait dengan saksi/korban, termasuk
keterangan yang diberikan.

2. Jaminan Hak-Hak Prosedural Korban Kejahatan dalam Peradilan Pidana di In
donesia

Berbagai pengaturan hak-hak prosedural bagi korban sudah banyak yang diadopsi dalam
hukum nasional melalui berbagai regulasi. Sebagaimana disebutkan diatas, hak-hak
prosedural yang pokok selama ini mendasarkan pada KUHAP, namun dengan adanya
UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban hak-hak korban semakin
terjamin.

Dalam KUHAP misalnya tercakup prinsip-prinsip fair trial, non diskriminasi atau
persamaan dimuka hukum menjadi prinsip penting untuk mendorong adanya proses
hukum yang adil (due process of law). Demikian pula dengan prinsip-prinsip lainnya,
misalnya jaminan adanya perlakukan khusus bagi saksi dan korban, dengan diaturnya
prinsip yang tidak membahayakan/merugikan (do no harm) dalam regulasi-regulasi khusus
misalnya untuk kejahatan seksual71, dan prinsip kerahasiaan.

Dari berbagai prinsip dalam hak-hak prosedural untuk saksi dan korban yang telah diadopsi
dan diatur dalam sistem hukum nasional, salah satu mekanisme pemenuhan hak-hak
prosedur yang belum diadopsi adalah keterlibatan korban dalam proses peradilan yang
menyangkut kepentingannya, meskipun, dalam berbagai praktek dan pengalaman
pengadilan di Indonesia, keterlibatan korban ini juga mulai diakomodasi.72

Adanya hak-hak prosedural bagi saksi dan korban ini kemudian memberikan kewenangan
dan tanggung jawab kepada institusi-institusi penegak hukum misalnya kepolisian,
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70 Rule of Law Tools for Conflict States,  Persecution Initiatif, Office of United Nations High Commissioner for Human Rights,
2006.

71 Sebagai catatan, dalam kasus-kasus Napza, penggunaan prinsip no ho harm juga sebenarnya sangat penting, karena
pelaku yang kategori pemakai (non pengedar) sebetulnya juga merupakan korban sehingga perlu ada perlakuan
khusus dalam prosedur peradilannya.  Dalam hukum nasional, belum ada ketentuan soal ini.

72 Dimulai diakomodasi ini adalah bahwa dalam beberapa praktek pengadilan, suara korban secara terbatas mulai
dipertimbangkan, misalnya dalam beberapa kasus pelanggaran HAM yang berat, korban telah memberikan pandangan
secara langsung  kepada pengadilan terkait dengan



kejaksaan, pengadilan, dan Pemasyarakatan. Dalam implementasi hak-hak tersebut juga
dibentuk sejumlah lembaga khusus yang berwenang dan bertanggung jawab atas
pelaksanaan hak-hak tersebut, yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Sejumlah pengaturan dan perkembangan hak-hak prosedural korban kejahatan dalam
hukum Indonesia diantaranya terdapat dalam  Undang-Undang No. 8 Tahun 1981
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Beberapa hak-hak
prosedural yang diatur dalam KUHAP adalah;

1) Hak untuk mendapatkan informasi dan perkembangan kasus;
2) Hak untuk mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
3) Hak untuk mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
4) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum;
5) Hak untuk mendapatkan penterjemah;
6) Hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat;
7) Hak untuk mengajukan ganti kerugian.

Sementara itu sejumlah regulasi yang khusus juga memberikan hak-hak prosedural bagi
korban diantaranya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
Hukum acara untuk Pengadilan Anak adalah hukum acara pidana (KUHAP) kecuali
ditentukan lain dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.73 Beberapa
ketentuan yang khusus dan merupakan hak prosedural dalam proses peradilan untuk
pengadilan anak diantaranya proses penyelidikan terhadap perkara anak wajib
dirahasiakan;74 Hak-hak prosedural bagi anak berdasarkan Undang-Undang No. 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

1) Hak atas kerahasiaan identitas bagi anak yang menjadi korban;75

2) Hak atas Bantuan hukum bagi anak yang menjadi korban;76

3) Hak atas perahasiaan identitas dari pemberitaan media massa;77

4) Hak atas akses untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.78

Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,
hukum acara untuk penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
terhadap perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat mengacu pada ketentuan
hukum acara pidana (KUHAP) kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang No. 26
Tahun 2000.79 Dalam Pasal 34 UU No. 26 tahun 2000 secara khusus memberikan ketentuan
tentang perlindungan saksi dan korban dalam perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia
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73 Pasal 40 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak.
74 Pasal 42 ayat (3) UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak.
75 Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (3) huruf b UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
76 Pasal 18 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
77 Pasal 64 ayat (3) huruf b UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
78 Pasal 64 ayat (3) huruf d UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
79 Pasal 10 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.



yang berat. Bentuk-bentuk perlindungan tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan
Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi
Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Beberapa hak prosedural yang diatur
diantaranya:

1) Hak untuk perahasiaan identitas;80

2) Hak untuk pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan
tanpa bertatap muka dengan tersangka;81

3) Hak untuk mengakses ganti kerugian dan kompensasi.82

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan
Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.83

Hak-hak prosedural yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 adalah:
1) Hak atas perahasiaan identitas bagi pelapor;84

2) Hak atas pemberian keterangan jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual;85

3) Hak untuk didampingi advokat atau pendampingan lain yang dibutuhkan;86

4) Hak atas informasi atas perkembangan kasus bagi korban, yang dapat berupa
pemberian salinan berita acara setiap tahap pemeriksaan;87

5) Memberikan keterangan tanpa hadirnya terdakwa;88

6) Hak atas pemeriksaan dalam setiap tahap tanpa menggunaka toga atau pakaian
dinas bagi korban/saksi anak;89

7) Hak atas persidangan tertutup bagi saksi/korban anak, dengan tanpa kehadiran
terdakwa, dan didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau
pendamping lainnya.;90

8) Hak atas pemeriksaan saksi diluar persidangan dengan perekaman bagi saksi/korban
anak;91

9) Hak atas perahasiaan identitas bagi saksi/korban;92
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80 Pasal 4 huruf b PP No. 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran
HAM yang berat.

81 Pasal 4 huruf c PP No. 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran
HAM yang berat.

82 Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
83 Pasal 28 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
84 Pasal 33 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
85 Pasal 34 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
86 Pasal 35 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
87 Pasal 36 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
88 Pasal 37 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
89 Pasal 38 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
90 Pasal 39 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
91 Pasal 40 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
92 Pasal 44 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.



10)Hak untuk mengakses restitusi;93

11)Hak untuk mengakses rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan dan reintegrasi
sosial.94

Selain sejumlah Undang-Undang diatas, masih terdapat beberapa Undang-Undang lainnya
yang memberikan jaminan hak-hak prosedural bagi korban kejahatan (termasuk saksi yang
menjadi korban) diantaranya Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, Undang-Undang
No. 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan lain sebagainya.

127

93 Pasal 48 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
94 Pasal 51 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.



Kegiatan  4 :    Praktek Administrasi Peradilan di Indonesia

Tujuan

1. Peserta memahami  pelaksanaan administrasi peradilan di Indonesia.
2. Peserta memahami kelemahan dan hambatan dalam pelaksanan administrasi

peradilan di Indonesia.
3. Peserta diharapkan mempu memberikan solusi atas kelemahan dan hambatan

dalam implementasi administrasi peradilan dengan mengacu pada prinsip-
prinsip HAM.

Waktu

135 menit

Deskripsi

10 menit Bagian A Briefing Fasilitator

1. Mintalah peserta untuk membaca bahan bacaan dan makalah materi dari
narasumber;

2. Jelaskan kepada Peserta tentang maksud dan tujuan kegiatan ini.

60 menit Bagian B Ceramah Narasumber

1. Mintalah narasumber untuk menjelaskan materi  tentang Praktek administrasi
peradilan di Indonesia, untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci sebagai berikut :
a. Bagaimana pelaksanaan administrasi peradilan di Indonesia selama ini?
b. Apa hambatan dan kelemahan dalam administrasi peradilan di Indonesia?
c. Bagaimana solusi dalam mengatasi administrasi peradilan dan peranan

pinsip-prinsip HAM untuk memberikan keadilan?

60 menit Bagian C Diskusi Tanya Jawab

1. Mintalah peserta untuk mengajukan pertanyaan  atas materi yang
disampaikan;

2. Narasumber  menjawab pertanyaan para peserta.

5 menit Bagian D Penutup Fasilitator

Fasilitator menutup kegiatan  4 dengan menyimpulkan poin-poin pokok yang
dibahas.
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Penjelasan Ringkas

Reformasi Sistem Peradilan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia
Oleh : Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM (Hakim Agung)

(Sumber:
ht tp : / /www. legal i tas.org/Reformasi%20Sistem%20Peradi lan%20Dalam%20Penegakan%20
Hukum%20di%20Indonesia)

1. Eksistensi dan Peran Peradilan

Keberadaan lembaga peradilan dalam negara modern seperti Indonesia merupakan suatu
keniscayaan, karena akan mustahil kekuasaan politik pemerintahan dapat berjalan dengan
benar dan adil jika tidak ada lembaga yang berfungsi menegakkan hukum dan mengadili
sengketa antara rakyat dengan pemerintah atau antara rakyat dengan anggota masyarakat
lainnya. Penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu fungsi kedaulatan sutatu
negara. Dalam bukunya Territory The Claiming of Space, David Storey menegaskan tentang
peran dan fungsi negara, yaitu: 1. Mengatur perekonomian negara. 2. Menyediakan
kebutuhan dan kepentingan publik tterutama kesehatan dan transportasi. 3. Menyediakan
perangkat hukum dan menegakkan keadilan bagi rakyatnya. 4. Membela dan menjaga
territorial wilayahnya negara dan keamanan rakyatnya dari ancaman pihal luar (Storey,
Prentice Hall, 2001: 39). Tidak ada bangsa yang beradab tanpa adanya peradilan yang
merdeka dan mandiri. Salah satu tiang penyangga tegaknya kedaulatan negara adalah
adanya pengadilan berdaulat. Entitas pengadilan sejatinya merupakan lembaga yang
bertugas mencerahkan dan memberi arah perjalanan peradaban bangsa.

Penyelesaian sengketa antara rakyat dengan penguasa atau antara sesama warga yang
diproses melalui peradilan yang independen harus menjadi puncak kearifan dan perekat
kehesi sosial bagi para pihak yang bersengketa. Perbedaan pendapat dan sengketa hukum
merupakan bagian dari dinamika sosial dalam negara modern. Pengadilan di Amerika
Serikat telah banyak menegakkan tiang pancang pembangunan peradilan dan peradaban
dengan mengeluarkan putusan-putusan yang bernilai bagi kemanusiaan. Antara lain
putusan Chief Justice John Marshall (1755-1835), juga ada pututsan-putusan yang dikenal
dengan kasus Mallory, Escobedo, Miranda, dll, yang terbukti memberikan kontribusi bagi
tata pergaulan sosial-politik dan peradaban bangsa Amerika Serikat.

2. Sistem Peradilan Indonesia

Sebagai suatu sistem, peradilan memiliki sub sistem-sub sistem yang menunjang
bekerjanya sistem peradilan yang ada. Sistem Peradilan mempunyai mekanisme yang
bergerak menuju kearah pencapaian misi dari hakekat keberadaan peradilan, sebagai suatu
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lembaga operasionalisasi sistem peradilan menuntut adanya visi yang jelas agar aktivitas
atau pelaksanaan peran peradilan berproses secara efektif dan efisien.

Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yaitu Peradilan Umum,
Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, memiliki prosedur
hukum acara dan yurisdiksinya masing-masing. Tiap-tiap peradilan tersebut sebagai sub
sistem-sub sistem dari sistem peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, memiliki
kompetensi sesuai dengan domain (ranah) kompetensi keilmuan yang melekat pada
predikat peradilan masing-masing.

Sebagaimana ditegaskan dalam Cetak Biru (Blueprint) pembaharuan Mahkamah Agung
RI bahwa Visi Mahkamah Agung adalah “mewujudkan supremasi hukum melalui
kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapatkan kepercayaan publik,
profesional dan memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau, dan biaya
rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.” Visi
Mahkamah Agung tersebut merupakan sinar pemberi arah (moving target) bagi perjalanan
lembaga peradilan kedepan. Sebagaimana dikatakan oleh Benjamin B. Tregoe et.al :” vi-
sion as the framework which guides those choices that determine the nature and direction of an
organization. It is what an organization want to be”.

Dengan visi yang telah ditetapkan Mahkamah Agung merespon perkembangan dan
perubahan dalam (pembaharuan) agar dinamika lembaga peradilan dapat memenuhi
tuntutan peran institusional kekuasaan kehakiman yang profesional, berintegritas dan
bermartabat. Tuntutan ini menyangkut “invisioning change, translating a vision into real-
ity”, yang secara sadar menyangkut SDM, kelengkapan sarana, dan evaluasi. Sebagaimana
disepakati oleh dunia internasional yang dituangkan dalam Code of Conduct for Law En-
forcement Officials (CCLEO) yang diterima oleh Majelis Umum PBB dalam resolusi 34/
169, 17 Desember 1979. Resolusi ini menyatakan bahwa hakekat dari fungsi penegakan
hukum dalam pemeliharaan ketertiban umum dan cara melaksanakan fungsi tersebut
memiliki dampak langsung terhadap mutu kehidupan manusia, sehingga : kekuasaan
kehakiman sebagai penegak keadilan yang anggun, perlindungan hukum bagi segenap
rakyat Indonesia yang majemuk, penghargaan dan penegakan hak asasi manusia dalam
negara hukum yang demokratis dapat terwujud. Dalam upaya merealisasikan kontrol
terhadap Hakim yang berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung, telah disusun
Pedoman Perilaku Hakim akhir tahun 2006.

Proses penyusunan pedoman ini juga didahului dengan kajian mendalam yang meliputi
proses perbandingan terhadap prinsip-prinsip internasional, maupun peraturan-peraturan
serupa yang ditetapkan di berbagai negara, antara lain Bangalore Principles. Pedoman
perilaku Hakim ini merupakan penjabaran dari ke-10 (sepuluh) prinsip pedoman tersebut
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yaitu : berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap
mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri,
berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional. Kewibawaan
kekuasaan kehakiman menuntut adanya kredibilitas personal dan integritas moral
kelembagaan. Untuk itu pemberlakukan pedoman perilaku Hakim ini merupakan
panduan keutamaan moral bagi Hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun
dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan
yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat
dengan norma-norma etika dan adat kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan
masyarakat. Terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, memerlukan
adanya pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi Hakim selaku penegak hukum
dan sebagai warga masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab Negara
memberi jaminan keamanan, kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas anggaran bagi
Hakim, dan lembaga pengadilan. Sementara bagi Hakim sendiri, meskipun kondisi-kondisi
di atas belum terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak berpegang
teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Kontrol terhadap Hakim dan aparat pengadilan merupakan kebutuhan institusional, agar
dinamika organisasi peradilan berjalan melalui alur yang lurus dan menuju arah yang
benar. Kontrol etika melalui Pedoman Perilaku Hakim dan Kode Etik Hakim. Kontrol
yuridis dari pihak yang berperkara melalui upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan
kembali (PK). Kontrol teknik administrasi peradilan, keuangan, sarana dan prasarana
melalui pengawasan internal yang melekat dan berkelanjutan. Khusus mengenai akses publik
yang menyangkut administrasi peradilan, Mahkamah Agung pada bulan Maret 2007
membentuk Tim Kajian yang merancang konsep peraturan Mahkamah Agung atau yang
sejenisnya, agar publik dapat mengakses putusan pengadilan dengan cepat, ketentuan
mengenai biaya perkara, informasi tentang perkembangan penanganan perkara. Upaya ini,
merupakan bagian dari semangat Mahakamah Agung mewujudkan transparansi administrasi
peradilan dan pelaksanaan amanat UU No. 4 Tahun 2004 dan UU No. 5 Tahun 2004. Dalam
upaya mencapai Visi tersebut, Mahkamah Agung menetapkan Misi, yaitu :

- Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta
memenuhi rasa keadilan masyarakat;

- Mewujudkan Peradilan yang independen, bebas dari campur tangan pihak lain;
Memperbaiki akses pelayanan di bidang Peradilan kepada masyarakat;

- Memperbaiki kualitas input internal pada proses Peradilan;
- Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat, dan dihormati;
- Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak, dan

transparan.
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Dalam merealisasikan misi kelembagaannya Mahkamah Agung melakukan langkah-
langkah, pilihan-pilihan, prioritas atau strategi agar pelaksanaan tugas dan peran institusi
berjalan secara efektif dan efisien. Karena sebagai lembaga yudikatif, Mahkamah Agung
akan selalu berhadapan dengan independensi lembaga peradilan/Mahkamah Agung,
organisasi lembaga peradilan/Mahkamah Agung, sumber daya manusia pada lembaga
peradilan/Mahkamah Agung, akuntabilitas, transparansi dan manajemen informasi di
lembaga peradilan/Mahkamah Agung. Pengawasan serta pendisiplinan Hakim dan Hakim
Agung, sumber daya keuangan dan fasilitas dan pengelolaan perubahan (pembaharuan)
di Lembaga Peradilan/Mahkamah Agung.

Dalam menjalankan misinya yaitu mengayomi rakyat mendapatkan perlindungan hukum
dan melayani pencari keadilan memperoleh perlakuan hukum yang adil, Mahkamah Agung
secara berkelanjutan membangun institutional culture atau budaya kelembagaan sebagai
penegak supremasi hukum. Budaya lembaga peradilan (Judicial Culture) akan mencerminkan
citra dari tingkah laku lembaga peradilan yang efektif, efisien, jujur dan transparan serta
mandiri. Sebagai pelayanan publik yang memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) intelectual
capital, lembaga peradilan secara terintegrasi membangun dan membina tanggung jawab
dari dalam, merespon pengaduan masyarakat secara proaktif dan menuntut agar setiap
Hakim dan tenaga administratif bertanggung jawab atas misi Mahkamah Agung dalam
upaya mencapai tujuan institusi sebagai penegak keadilan hukum. Dengan demikian semua
personil (tenaga administratif dan Hakim) ikut memikirkan tujuan dan memberi kontribusi
mereka dalam proses pelaksanaan misi kelembagaan.

3. Penegakan Hukum di Indonesia

Berbeda dengan di Amerika Serikat perjuangan mewujudkan Independence Judiciary yang
memerlukan waktu 100 tahun, Negara Indonesia mewujudkan pengadilan yang lepas
dari kekuasaan eksekutif terwujud pada tahun 2004 yang memunculkan peradilan satu
atap. Pada umumnya penegakan hukum tidak pernah berproses di ruang hampa. Tetapi
selalu terkorelasi dengan variabel-variabel lain, seperti ideologi hukum, karakter hukum
formal (acara), kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Juga tidak terlepas dari ideologi
penegak hukum, tersedianya fasilitas bantuan hukum serta tingkat pendidikan dan
kesadaran hukum masyarakat.

Sistem peradilan Indonesia yang berbeda dengan sistem peradilan di negara Anglo Saxon,
membedakan pula prosedur dan dasar penentuan putusan pengadilan. Yang di Anglo
Saxon melalui sistem juri dan terikat dengan asas preseden, sedangkan di Indonesia dengan
sistem Majelis Hakim dan tidak terikat dengan asas preseden. Masing-masing sistem
peradilan tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan, sehingga sebagian otoritas peradilan
mempergunakan sistem campuran. Dalam kasus tertentu Lembaga Swadaya Masyarakat
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(LSM) sering melakukan eksaminasi terhadap putusan pengadilan di Indonesia, sebagai
upaya konstitusi dan tambahan landasan pertimbangan hukum pengadilan dari putusan
perkara tertentu yang dieksaminasi dalam hal meningkatkan pemeriksaan pengadilan
yang terbuka untuk umum. Secara yuridis Pasal 19 ayat (5) UU No. 4 Tahun 2004 dan
Pasal 30 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2004 ditegaskan adanya lembaga Dissenting Opinion
yang mewajibkan pendapat Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

Disamping malakukan pelatihan bagi Hakim yang bertugas menangani perkara tertentu
seperti menyangkut lingkungan hidup, HAM, anak, korupsi, dan lain-lain. Mahkamah
Agung juga membuat Surat Edaran dan Peraturan MA, guna memenuhi kekosongan
prosedur atau memperjelas aturan yang kurang applicable. Misalnya Perma No. 1 Tahun
2001 tentang Permohonan Kasasi Perkara Perdata yang tidak memenuhi syarat formal, Perma
No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, Perma No. 2 Tahun 2003
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan lain-lain. Hal itu semua sebagai upaya
meningkatkan peran peradilan sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang.

4. Kekuasaan Kehakiman dan Kewenangan Mengadili

Landasan konstitusional dari kekuasaan kehakiman adalah Undang-Undang Dasar l945
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20, 21, 24, 24ª, 24B, 24C dan 25 Undang-Undang
Dasar l945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung
dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi, untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kewenangan
mengadili merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman, sedangkan sistem peradilan di
negara kita belum menganut integrated criminal justice system sehingga wacana tentang
reformasi sistem peradilan dan sistem penegakan hukum dituntut untuk melihat cermin
yang lebih luas secara utuh. Dalam sistem yang ada saat ini, lembaga peradilan dalam hal
ini Mahkamah Agung tidak dapat mengontrol proses penyidikan dan/atau penuntutan
dalam perkara pidana.

Penegakan hukum dalam perkara pidana di negara kita masih menganut asas opportunitas
belum legalitas, sehingga jika banyak kasus korupsi besar atau perkara yang bermuatan
politis dan menyangkut pihak yang memiliki kekuatan ekonomi yang belum atau tidak
diproses sebenarnya merupakan konsekuensi dari sistem penegakan hukum yang sengaja
diberlakukan di negara kita. Apalagi sejak kekuasaan orde baru telah diberlakukan
feodalisasi hukum dan penegakan hukum, sehingga jika seoarang pejabat akan diproses
hukum harus ada izin dari Presiden atau pada zaman Hindia Belanda harus ada persetujuan
Gubernur Jenderal. Dengan sistem penegakan hukum yang demikian akan sulit dibedakan
antara strategi penyidikan/penuntutan dengan men-deponeer perkara demi kepentingan
kekuasan politik atau demi kepentingan ekonomi para kroni. Hal ini menunjukkan evaluasi
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kritis terhadap sistem peradilan menuntut adanya kajian mendalam dan menyeluruh demi
tegaknya integritas negara dan prospek masa depan dengan mengaca kepada negara-negara
lain yang telah maju atau negara tetangga kita sesama ASEAN.
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Kegiatan  5 :   Studi Kasus  - Penerapan Administrasi Peradilan di Indonesia

Tujuan

1. Peserta mampu menganalisa kasus yang disampaikan;
2. Peserta mampu mengidentifikasi kebutuhah khusus korban;
3. Peserta mampu menerapkan mekanisme pelaksanaan hak-hak korban.

Waktu

165 menit

Deskripsi

10  menit Bagian A Briefing Fasilitator dan Pembagian Kelompok

1. Fasilitator menjelaskan alur kegiatan 5;
2. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok berdasarkan studi kasus yang

akan dibahas , yaitu :
a. Kelompok 1 : penyelidikan dan penyidikan;
b. Kelompok 2 : Penuntutan;
c. Kelompok 3 : Pengadilan dan Putusan;
d. Kelompok 4 : Penahanan.

3. Fasilitator menjelaskan tugas tiap kelompok untuk menganalisis  kasus-kasus
yang disediakan

60 menit Bagian B Diskusi Kelompok

1. Mintalah peserta disetiap kelompok membaca bahan bacaan yang telah
dibagikan;

2. Undanglah peserta melakukan diskusi untuk menganalisis kasus yang
diberikan sesuai dengan pokok bahasan masing-masing kelompok;

3. Mintalah peserta menulis hasil kerjanya dalam bentuk pointers di kertas plano
yang sudah disediakan.

90 menit Bagian B  Presentasi Kelompok dan Diskusi bersama

1. Mintalah perwakilan setiap kelompok memaparkan hasil diskusinya kepada
peserta lain;
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2. Undanglah peserta lain untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan atas
presentasi kelompok;

3. Mintalah narasumber  memberikan input atas pemaparan tiap kelompok
dan menjelaskan prinsip-prinsip fair trial dalam hukum internasional.

5 menit Bagian C Penutup Fasilitator

   Fasilitator menutup kegiatan 5 dengan menyimpulkan  tema-tema pokok
    yang dibahas.

Posisi Kasus :

Suatu wilayah yang bernama Panea adalah bagian dari Negara Indalangka yang mempunyai
jumlah penduduk 1.942.627 jiwa. Penduduk asli Panea terdiri dari beragam etnik dan
yang sudah teridentifikasi sebanyak 250 kelompok etnik. Mereka hidup secara
berkelompok dalam unit-unit kecil, saling terpisah dan memiliki adat, budaya dan bahasa
sendiri. Diantara penduduk asli Panea adalah Suku Manikuni yang berjumlah 500 jiwa.
Selain itu juga ada kelompok pendatang yang telah lama bermukim di Panea dari berbagai
daerah di seluruh Negara Indalangka.

Suku Manikuni, selain minoritas dalam jumlah, keyakinan yang dianut suku Manikuni
juga minoritas di negeri Indalangka dimana yang diyakini oleh suku Manikuni adalah
keyakinan lokal yang turun temurun dan tidak mengenal agama-agama. Sementara
sebagian besar penduduk Indalangka menganut agama-agama resmi yang diakui
pemerintah. Meski keyakinan suku Manikuni diakui dan dijamin secara normatif, dalam
implementasinya warga suku Manikuni mengalami berbagai kesulitan misalnya dalam
KTP harus mencantumkan agama tertentu, dan mereka sulit mendapatkan pekerjaan
karena tidak menganut agama tertentu.
Suku Panea mempunyai wilayah adat, yang belum juga diakui oleh Pemerintah. Wilayah
(adat) Panea  selama ini dikenal sebagai wilayah yang kaya sumber daya alam, diantaranya
batu bara, perak dan emas. Saat ini baru ada satu perusahaan yang melakukan kegiatan
penambangan batu bara di Panea, namun akan ada perusahaan-perusahaan lainnya yang
melakukan penambangan di wilayah Panea dengan se-ijin pemerintah pusat Indalangka.

Beberapa wilayah yang akan ditambang ternyata masuk dalam wilayah adat suku Manikuni
dan hutan lindung. Aktivitas penambangan selama ini telah merugikan suku Manikuni
dengan adanya kerusakan lingkungan dan larangan bagi penduduk Manikuni untuk
memasuki hutan yang masuk dalam areal pertambangan. Penduduk Manikuni akhirnya
melakukan protes ke pemerintah daerah untuk mencabut ijin penambangan perusahaan-
perusahaan tersebut. Pemerintah daerah menyatakan tidak bisa berbuat apa-apa karena
pemerintah pusat sudah mengijinkan.
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Warga suku Manikuni, baik laki-laki, perempuan dan anak-anak, akhirnya melakukan
demonstrasi ke pemerintah dan juga ke markas-markas perusahaan untuk menolak
penambangan yang akan dilakukan. Pihak pemerintah tidak mengindahkan protes
masyarakat, demikian pula dengan pihak perusahaan. Untuk mendapatkan perhatian,
masyarakat berkerumun disekitar alat-alat perusahaan yang mengakibatkan sejumlah alat
tersebut tidak dapat digunakan, mereka duduk-duduk dan menggoyang-goyang sejumlah
kendaraan perusahaan. Sebagian warga lainnya yang semakin kecewa, melempari
karyawan perusahaan  dengan sejumlah batu kecil, namun yang menyebabkan sejumlah
karyawan terkena lempara batu. Polisi yang melakukan pengamanan juga terkenal
lemparan batu.

Polisi yang melakukan pengamanan kemudian melakukan penangkapan dan pengejaran
kepada warga, termasuk mendatangi kampung-kampung suku Manikuni. Tindakan
pengejaran disertai dengan membawa sejumlah warga dengan cara mendatangi rumah-
rumah penduduk, masuk kerumah, dan menyeret paksa orang-orang yang tidak mau
dibawa. Beberapa warga lak-laki yang mencoba melarikan diri akhirnya ditembak dan
mengalami luka-luka.

Para pemimpin demonstraso lari ke hutan dan polisi kemudian menangkap orang-orang
yang diduga ikut serta melakukan penyerangan dan pengrusakan. Karena tidak
menemukan para pemimpin demonstran, kemudian polisi membawa kepada sejumlah
perempuan dan anak-anak yang ikut demonstrasi dengan maksud untuk mencari
keterangan keberadaan para pelaku laki-laki yang lari ke hutan.

Dalam proses pemeriksaan di kepolisian, perempuan dan anak-anak diperiksa secara
langsung di kepolisian, dan berlangsung selama 24 jam. Mereka diperiksa sendirian selama
proses pemeriksaan tersebut. Beberapa saksi diminta untuk mengakui melakukan
pelemparan batu dan melakukan pengrusakan dan penyerangan. Beberapa orang justru
dibiarkan berjam-jam karena tidak mau mengakui melakukan penyerangan dan
pengrusakan, dan juga tidak mau menunjukkan lokasi-lokasi persembunyian para
pimpinan demonstran tersebut. Sesekali anggota kepolisian masuk ke ruangan pemeriksaan
dan menaruh pistol diatas meja, meminta yang diperiksa untuk berdiri satu kaki selama
15 menit, dan sesekali mengacungkan pistol ke pihak yang diperiksa. Beberapa diantara
yang diperiksa tersebut, hanya bisa berbahasa lokal dan tidak mengerti bahasa yang
digunakan oleh polisi selama pemeriksaan.

Pihak perusahaan terus menerus menyatakan bahwa akibat demontrasi ini aktivitas
perusahaan terganggu dan mengalami kerugian, mereka menyatakan kalau penduduk
terus melawan akan merugikan perusahaan dan perlu adanya tindakan hukum yang tegas.
Perusahaan selama ini memang sering memberikan bantuan kepada pihak kepolisian
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dengan memberikan sejumlah kendaraan operasional. Demikian pula dengan pemerintah
daerah yang meminta polisi untuk memproses para demonstrans tersebut karena dengan
adanya peristiwa ini, aktivitas perusahaan terhenti dan tidak bisa melanjutkan operasinya,
sehingga mempengaruhi pendapatan daerah.

Setelah 24 jam, mereka akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rumah
Tahanan. Sebagian dari para pihak yang ditahan akhirnya memang hanya ditetapkan sebagai
saksi karena tidak cukup bukti untuk menjadikan mereka sebagai tersangka, namun
mereka telah mengalami kekerasan pada saat penangkapan dan pemeriksaan di kepolisian.

Selama di Rutan mereka ditempatkan di diruang tahanan berukuran 2x5 Meter yang diisi
oleh 30 orang. Karena kapasitas Rutan yang sudah overcapacity, sebagian tahanan tersebut
kalau malam tidur diluar sel, tanpa kasur, dan hanya beralaskan tikar bersama-sama dengan
tahanan yang lain.

Kondisi yang dialami oleh tahanan sejak ditangkap akhirnya diketahui oleh organisasi
advokat yang kemudian mengirimkan sejumlah advokat untuk menemuai mereka. Pada
awalnya para advokat tersebut tidak diijinkan menemui dan mengunjungi para tahanan
karena bukan keluarga dan tidak mempunyai surat kuasa dari para tahanan yang
merupakan warga suku Manikuni tersebut.

Para advokat kemudian menyurati sejumlah instansi untuk mengadukan kasus yang
dialami para tahanan dari suku Manikuni yang dituduh melakukan penyerangan dan
pengrusakan. Mereka juga menemui keluarga para tahanan untuk mendapatkan surat
kuasa untuk mewakili para tahanan selama proses peradilan.
Satu bulan kemudian, setelah mendapatkan surat kuasa, para advokat tersebut ke Rumah
Tahanan dengan membawa surat kuasa. Para advokat tersebut menemui para Tahanan
dan juga petugas Rutan. Mereka menemukan bahwa para tahanan tersebut telah berada
di Rutan melebihi surat perintah penahanan yang ditentukan selama 20 hari dan tanpa ada
surat penahanan lanjutan. Para advokat kemudian melakukan meminta pihak Rutan untuk
melepaskan kliennya demi hukum. Tetapi permintaan pengeluaran ini ditolak oleh pihak
Rutan dengan alasan tidak ada instruksi dari kepolisian untuk mengeluarkan mereka.

Pihak kejaksaan kemudian melanjutkan proses penuntutan dengan mengkonstruksi
dakwaan sedemikian rupa dengan tujuan mereka mendapatkan hukuman yang berat.
Para tersangka ini  didakwa sebagai dalang dari demonstrasi yang berujung pada
pengrusakan dan pembakaran, meski dengan bukti-bukti yang lemah karena para
pemimpin demonstran sampai saat ini belum ketemu karena lari ke hutan.

Dua bulan kemudian, para tahanan diajukan ke pengadilan dengan tuduhan melakukan
pengrusakan dan penyerangan kepada orang lain dan petugas. Bukti-bukti yang diajukan
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cukup lemah namun tetap dipaksakan untuk ke pengadilan. Para advokat kemudian
menyusuan strategi pembelaan terhadap kasus ini dengan salah satunya melakukan
konferensi pers ke media massa untuk menjelaskan bahwa kasus ini direkayasa dan
dilakukan atas perintah perusahaan.

Selama proses persidangan, yang berada di tengah kota, selalu dipenuhi oleh orang-orang
dari perusahaan. Mereka datang dengan alasan solidaritas kepada rekan mereka yang
diserang saat demonstrasi, dan meminta pengadilan menghukum pelaku seberat-beratnya.
Mereka melakukan tindakan-tindakan intimidatif baik dengan ucapan-ucapan yang tidak
pantas kepada para advokat. Bahkan diantaranya mereka, orang-orang yang dibayar
perusahaan ini, mengancam akan menghabisi para advokat jika masih menjelek-jelekkan
perusahaan.

Pada advokat juga memprotes hasil pengambilan keterangan yang dilakukan karena
dilakukan dengan kekerasan dan tanpa pendampingan dari pengacara. Mereka
mengatakan bahwa bukti-bukti ini tidak sah dan harusnya gugur. Mereka meminta hakim
membatalkan sidang karena tidak sah.

Dalam proses persidangan, ada saksi-saksi yang meringankan para terdakwa tidak berani
menghadiri persidangan dan meminta persidangan dengan cara tertutup, atau kesaksiannya
hanya dibacakan saja di persidangan. Permohonan ini ditolak oleh pengadilan karena alasan
bahwa persidangan harus terbuka, dan saksi harus dihadirkan. Akhirnya persidangan
banyak mendengarkan keterangan dari saksi-saksi yang memberatkan yakni dari pihak
perusahaan dan pihak keamanan yang berada dilapangan saat peristiwa terjadi.
Pengadilan akhirnya menghukum para terdakwa meskipun fakta-fakta hukum yang ada
sangat kabur, dan posisi para terdakwa bukan sebagai pimpinan atau orang yang
menggerakkan penyerangan dan pengrusakan. Advokat terdakwa kemudian mengajukan
banding.

Pertanyaan Kunci Kepada Kelompok :

Kelompok I :
1. Apakah ada pelanggaran selama proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan?,

jika ada melanggar ketentuan yang mana? Apa hak-hak yang harus dipenuhi oleh
para tersangka selama proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan?

2. Dalam hal terjadi penyiksaan selama proses pemeriksaaan di kepolisian, apakah
para korban yang mengalami kekerasan tersebut dapat menggugat ke pengadilan?

3. Dalam hal terjadi pengambilan keterangan yang dilakukan dengan kekerasan dan
tidak sah, apakah bisa dikatakan itu merupakan bukti yang tidak sah dan tidak
bisa digunakan sebagai bukti di pengadilan?
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Kelompok II :

1. Ditengah tekanan dari perusahaan dan pemimpin daerah, bagaimana jaksa harus
bersikap netral dan tidak terpengaruh?

2. Dalam hal bukti-bukti yang diajukan adalah hasil dari kekerasan dan paksaan,
apakah jaksa berwenang untuk menggugurkan keterangan tersebut? Jika iya,
bagaimana jaksa kemudian meminta keterangan kembali dari para saksi agar sesuai
dengan KUHAP?

Kelompok III :
1. Apakah yang harus diperhatikan dan menjadi dasar bagi hakim agar proses

persidangan dalam kasus tersebut berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-
prinsip fair trial?

2. Bagaimana dasar-dasar dari hakim untuk menjadi independensi persidangan
ditengah banyaknya tekanan massa selama persidangan?, bagaimana hakim bersikap
untuk melindungi para saksi?

Kelompok IV :
1. Selama dalam penahanan, apa saja hak-hak tersangka/terdakwa?
2. Apakah anak-anak bisa menjadi saksi?, jika iya, bagaimana perlakukan kepada

mereka?
3. Apakah ada perlindungan khusus para pihak dalam kasus diatas? , kalau ada siapa

saja  dan bagaimana seharusnya perlakukannya?
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Kegiatan 6 :    Memahami hak-hak korban kejahatan dan korban pelanggaran
   HAM

Tujuan

1. Peserta memahami hak-hak korban kejahatan dan pelanggaran HAM;
2. Peserta mampu mengidentifikasi kebutuhah khusus korban;
3. Peserta mampu menerapkan mekanisme pelaksanaan hak-hak korban.

Waktu

110 menit

Deskripsi

 30 menit Bagian A Briefing Fasilitator dan Pembagian Kelompok

1. Fasilitator menjelaskan alur kegiatan 6;
2. Fasilitator membagi peserta menjadi 3 kelompok berdasarkan studi kasus yang

akan dibahas , yaitu :
1. Kelompok 1 : kasus terkait hak-hak korban kejahatan dan korban

pelanggaran HAM;
2. Kelompok 2 : kasus terkait dengan kebutuhan khusus korban dalam

administrasi peradilan;
3. Kelompok 3 : kasus terkait hambatan implementasi pemenuhan hak-hak

korban kejahatan dan pelanggaran HAM;
3. Fasilitator menjelaskan tugas tiap kelompok untuk menganalisis  kasus-kasus

yang disediakan.

45 menit Bagian B Diskusi Kelompok

1. Mintalah peserta disetiap kelompok membaca bahan bacaan yang telah
dibagikan;

2. Undanglah peserta melakukan diskusi untuk menganalisis kasus yang
diberikan sesuai dengan pokok bahasan masing-masing kelompok;

3. Mintalah peserta menulis hasil kerjanya dalam bentuk pointers diatas kertas
plano yang sudah disediakan.
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60menit Bagian B  Presentasi Kelompok dan Diskusi bersama

1. Mintalah perwakilan setiap kelompok memaparkan hasil diskusinya kepada
peserta lain;

2. Undanglah peserta lain untuk memberikan pertanyaan atau tanggaan atas
presentasi kelompok;

3. Mintalah narasumber  memberikan input atas pemaparan tiap kelompok dan
menjelaskan prinsip-prinsip fair trial dalam hukum internasional.

5 menit Bagian C Penutup Fasilitator

Fasilitator menutup kegiatan 5 dengan menyimpulkan  tema-tema pokok yang
dibahas.

Penjelasan Ringkas

Kewajiban Pemulihan terhadap Korban

Setiap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia berhak atas hak untuk tahu (rights to know),
hak atas keadilan (rights to justice), dan hak atas keadilan pemulihan (rights to reparation).
Negara mempunyai kewajiban untuk menuntut dan menghukum secara setimpal para
pelakunya serta tidak memberikan amnesti kepada para pejabat atau aparat negara sampai
mereka dituntut di depan pengadilan. Negara, juga berkewajiban untuk memberikan
pemulihan kepada korban.

Kewajiban untuk memberikan reparasi kepada korban merupakan tanggung jawab negara
yang telah terangkai dalam berbagai instrumen hak asasi dan ditegaskan dalam putusan-
putusan (yurisprudensi) komite-komite hak asasi manusia internasional maupun
regional.95Kewajiban yang diakibatkan oleh pertanggungjawaban negara atas pelanggaran
hukum hak asasi manusia internasional memberikan hak kepada individu atau kelompok
yang menjadi korban dalam wilayah negara itu untuk mendapatkan penanganan hukum
yang efektif dan pemulihan yang adil, sesuai dengan hukum internasional.96

Suatu negara itu tidak hanya saja harus memberikan pemulihan, tetapi mereka juga harus
menjamin bahwa paling tidak hukum domestiknya memberikan suatu perlindungan
dengan standar yang sama dengan apa yang disyaratkan oleh tanggung jawab atau
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95 Setidaknya regulasi yang dapat dirujuk adalah ketentuan dalam Deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi para korban
kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, Pasal3 Konvensi Den Haag mengenai hukum dan adat istiadat bidang pertahanan,
Pasal 68 Konvensi Jenewa tentang Perlakuan terhadap tawanan perang, Pasal55 Konvensi Jenewa tentang Perlindungan
terhadap warga sipil pada waktu perang dan protokol I (protokol tambahan pada konvensi Jenewa.

96 Lebih jauh mengenai hak-hak korban, lihat Theo Van Boven, “Mereka Yang Menjadi Korban, Hak Korban atas Restitusi,
Kompensasi, dan Rehabilitasi, ELSAM, 2002.



kewajiban internasional. Negara harus memberikan atau menyediakan untuk korban dari
pelanggaran Hak Asasi Manusia atau pelanggaran hukum perang dengan suatu akses yang
efektif dan setara untuk memperoleh keadilan dan juga harus memberikan atau ganti
rugi yang efektif bagi korban, termasuk di dalamnya reparasi.97

Salah satu instrumen penting yang menjadi landasan untuk memenuhi kewajiban reparasi
kepada korban adalah Prinsip-prinsip Dasar dan Pedoman Hak Atas Pemulihan untuk
Korban Pelanggaran Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Hukum Humaniter
(Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Viola-
tions of International Human Rights and Humanitarian Law 1995) dan  Deklarasi Prinsip-
prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan tahun
1985 (Declaration of Basic Principles of Justice for Victims  of Crimes and Abuses of Power).

Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan
Kekuasaan menyatakan memberikan definisi tentang korban dan menjelaskan hak-hak
korban untuk mendapatkan akses pada keadilan dan perlakukan yang adil, restitusi,
kompensasi dan bantuan.  Berdasarkan paragraf 3 Deklarasi dinyatakan bahwa “ketentuan-
ketentuan yang terkandung di sini akan berlaku bagi semua orang, tanpa perbedaan segala
macam jenis, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, umur, bahasa, agama, kekayaan, sta-
tus kelahiran atau keluarga, asal usul etnis atau sosial, dan ketidakmampuan”.  Dalam
Deklarasi tersebut dinyatakan beberapa hak-hak pokok korban yang harus dijamin dan
dilindungi oleh negara yakni : Pertama, hak korban atas tersedianya mekanisme keadilan
dan memperoleh ganti rugi dengan segera (baik berupa kompensasi maupun restitusi);
Kedua, hak atas informasi mengenai hak haknya dalam mengupayakan ganti rugi dan
memperoleh informasi kemajuan proses hukum yang berjalan termasuk ganti kerugian;
Ketiga, hak untuk menyatakan pandangan dan memberikan pendapat; Keempat; hak atas
tersedianya bantuan selama proses hukuman dijalankan; Kelima, hak atas perlindungan
dari gangguan/ intimidasi/ tindakan balasan dari pelaku, perlindungan kebebasan pribadi
dan keselamatan baik pribadi maupun keluarganya, dan Keenam, hak atas mekanisme/
proses keadilan yang cepat dan sederhana/ tidak adanya penundaan.

Berdasarkan Konvensi PBB menentang kejahatan Transnasional yang terorganisir (the United
Nations Convention against Transnational Organized Crime)  berisi aturan yang khusus dalam
Pasal 25 terkait dengan “bantuan kepada dan perlindungan korban”. Pasal 6 dari the Pro-
tocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,
pelengkap dari konvensi tersebut berisi lebih detail tentang aturan yang menyangkut
“bantuan kepada dan perlindungan korban perdagangan orang”
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97 Lihat Keterangan Naomi Roth Arriaza didepan Mahkamah Konstitusi dalam persidangan Judicial review UU No. 27
Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.



Berdasarkan atas ketentuan dalam Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy
and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian
Law dinyatakan bahwa para korban diberi lima hak reparasi yaitu,  restitusi, 2) kompensasi,
3) rehabilitasi, 4) kepuasan (Satisaction), dan 5) jaminan ketidakberulangan (non reccurence).

Berdasarkan prinsip-prinsip pemulihan korban sebagaimana yang disusun oleh Theo Van
Boven, bentuk-bentuk pemulihan kepada korban mencakup :

a. Restitusi, yaitu : diberikan untuk menegakkan kembali, sejauh mungkin, situasi
yang ada bagi korban sebelum terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Restitusi mengharuskan, antara lain, pemulihan kebebasan, kewarganegaraan atau
tempat tinggal, lapangan kerja atau hal milik.

b. Kompensasi : diberikan untuk setiap kerusakan yang secara ekonomis dapat
diperkirakan nilaianya, yang timbul dari pelanggaran hak asasi manusia, seperti:
- Kerusakan fisik dan mental;
- Kesakitan, penderitaan dan tekanan batin;
- Hilangnya mata pencaharian dan kemampuan mencari nafkah;
- Biaya medis dan biaya rehabilitasi lain yang masuk akal, termasuk keuntungan

yang hilang;
- Kerugian terhadap reputasi dan martabat;
- Biaya dan bayaran yang masuk akan untuk bantuan hukum atau keahlian untuk

memperoleh suatu pemulihan;
- Kerugian terhadap hak milik usaha, termasuk keuntungan yang hilang

c. Rehabilitasi : harus disediakan mencakup:
- Pelayanan hukum
- Psikologi, perawatan medis, dan pelayanan atau perawatan lainnya;
- Tindakan untuk memulihkan martabat dan reputasi (nama baik) korban.

d. Jaminan kepuasan dan ketidakberulangan : Tersedianya atau diberikannya
kepuasan dan jaminan bahwa perbuatan serupa tidak akan terulang lagi di masa
depan dengan mencakupi :
- dihentikannya pelanggaran yang berkelanjutan;
- verifikasi fakta-fakta dan pengungkapan kebenaran sepenuhnya secara terbuka;
- keputusan yang diumumkan demi kepentingan korban;
- permintaan maaf, termasuk pengakuan di depan umum mengenai fakta-fakta

dan penerimaan tanggung jawab;
- diajukannya ke pengadilan orang-orang yang bertanggungjawab atas

pelanggaran;
- peringatan dan pemberian hormat kepada para korban;
- dimasukkannya suatu catatan yang akurat mengenai pelanggaran HAM dalam

kurikulum dan bahan-bahan pendidikan;
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- mencegah berulangnya pelanggaran dengan cara seperti:
• memastikan pengendalian sipil yang efektif atas militer dan pasukan keamanan;
• membatasi yurisdiksi mahkamah militer;
• memperkuat kemandirian badan peradilan;
• melindungi profesi hukum dan para pekerja hak asasi manusia;
• memberikan pelatihan hak asasi manusia pada semua sektor masyarakat,
  khususnya kepada militer dan pasukan keamanan dan kepada para pejabat
  penegak hukum.

Selain itu, dalam konteks kejahatan-kejahatan yang sangat serius, Statuta Roma 1998 telah
memberikan pengaturan tentang hak-hak korban termasuk perlindungan kepada mereka.

Perlakuan Kepada Korban dalam Administrasi Peradilan

Usaha-usaha internasional untuk meningkatkan posisi korban dalam administrasi keadilan
adalah sebuah pengakuan bahwa sistem hukum nasional senantias hanya berfokus pada
pelaku dan kaitannya dengan negara, untuk meminggirkan hak-hak, kebutuhan dan
kepentingan korban. penting untuk dinyataka bhawa kepedulian utama adalah menjamin
bahwa para korban dipenuhi keadilannya.

Penting kemudian untuk selalu mempertimbangkan, untuk menghindari kekecewaan
yang berlanjut dari para korban kejahatan, setiap orang yang bekerja dalam sistem hukum
pidana harus menunjukkan penghormatan dan pemahaman untuk kepedulian,
kebutuhan dan kepentingan korban. kecerobohan dan kurangnya pertimbangan mungkin
akan menambah penderitaan dan kekecewaan para korban.

Untuk memastikan keadilan kepada korban yang menderita penting untuk membangun
dan memperkuat mekanisme yudisial dan administratif, hal ini sebagaimana dinyatakan
dalam paragraf 5 Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan
Penyalahgunaan Kekuasaan, korban memperoleh ganti rugi lewat prosedur formal atau
tak formal yang tepat guna, adil, tidak mahal dan terjangkau. Korban juga harus diberitahu
mengenai hak-haknya dalam mengupayakan ganti rugi lewat mekanisme tersebut.

Perlakuan Korban oleh Polisi

Setelah terjadinya kejahatan, kontak pertama korban biasanya adalah polisi dan hubungan
ini mungkin akan berlanjut karena adanya proses yudisial. Respon polisi selama kontak
awal mungkin akan mempunyai akibat yang menentukan terhadap perilaku korban dalam
sistem peradilan pidana tersebut. Peranan polisi ini sangat penting dalam tahap pertama
dalam proses pidana.



Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan
Kekuasaan dalam paragraf 4 menyatakan bahwa korban harus  diperlakukan dengan rasa
kasih dan dihormati martabatnya. Korban berhak mendapatkan kesempatan
menggunakan mekanisme keadilan dan memperoleh ganti rugi dengan segera,
sebagaimana ditetapkan oleh perundangan nasional, atas kerugian yang dideritanya. Dalam
paragraf 16, Petugas kepolisian, pengadilan, kesehatan pelayanan sosial dari personil lain
yang bersangkutan harus menerima-pedoman untuk menjadikan mereka peka terhadap
kebutuhan para korban, serta menerima pedoman untuk memastikan pemberian bantuan
yang benar dan segera.

Perlakuan Korban oleh Jaksa

Sebagaimana dengan polisi,  Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban
Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan tidak mengatur tentang tindakan jaksa
berhubungan dengan para korban, tetapi prinsip umum sebenarnya sama. Dalam proses
penuntutan, jaksa  harus memperlakukan korban dengan berhati-hati dan menghormati
dinitinya, dan tetap memberikan mereka informasi tentang peranan mereka, cakupan,
waktu dan perkembangan proses peradilan dan juga hasil dari penyidikan. Korban juga
harus diberikan hak untuk menyampaikan pandangan dan kepeduliannya.

Sistem peradilan pidana di berbagai negara adalah berbeda-beda dan juga termasuk peranan
para korban dalam proses tersebut. Untuk memungkinkan para korban memerankan bagian
yang konstruktif dalam penyidikan, dan untuk mencegah kekecewaan dengan sistem peradilan
pidana, informasi yang disampaikan kepada korban oleh jaksa haruslah relevan dan cukup.
Penting bahwa para korban harus percaya bahwa kasusnya telah dipertimbangkan secara
penuh dan hati-hati, dan mereka percaya pada keputusan yang diambil oleh Jaksa.

Jaksa harus selalu menunjukkan hormat dan penghargaan kepada para korban. Jaksa
harus memberikan informasi kepada korban tentang hasil investigasinya. Dalam hal jaksa
memutuskan tidak melakukan penuntutan, korban harus mendapatkan hak untuk menilai
keputusannya atau harus mampu membawa kasusnya ke jalur perdata.

Peranan Hakim, Jaksa dan Pengacara dalam Memastikan Keadilan Bagi Korban
Kejahatan dan Pelanggaran HAM

Aparat penegak hukum tidak hanya harus sopan dan memahami, mereka juga perlu
mempunyai pengetahuan tentang hukum hak asasi manusia dan siap selalu untuk
bertindak secara imparsial dan independen dalam mencari keadilan. Tanpa peradilan yang
mandiri dan imparsial, juga kemandirian jaksa dan advokat yang diberikan kebebasan
secara layak, penuh semangat dan efektif dalam merespon dugaan terjadinya pelanggaran
HAM, hak asasi manusia hanya akan menjadi kertas yang mati. Oleh karenanya, setiap

146



147

negara haruslah memberikan aparat penegak hukum kemandirian dan imparsialitas ini,
dan untuk anggota penegak hukum untuk mengambil kepemimpinan dalam
melaksanakan hukum HAM dengan penuh semangat melakukan langlah-langkah
penyelidikan dan penuntutan yang melanggar hak-hak dan kebebasan individu.

Hak Korban dalam Hukum Nasional

Pengertian korban kejahatan telah banyak masuk dalam leksikon hukum nasional. Pengertian
korban yang terakhir dapat kita temukan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban yaitu, “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan
fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, terbuka kembali wacana
tentang persoalan pemulihan (reparasi) kepada korban, termasuk korban pelanggaran
Hak Asasi Manusia yang berat.98 Dalam Undang-Undang tersebut, diatur tentang hak
korban untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi. Kompenasi diberikan kepada
korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, sementara restitusi merupakan ganti
kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Sebelum adanya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, telah ada Undang-Undang No. 26
Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia yang juga memberikan pengaturan
atas hak kompensasi dan restitusi kepada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang
berat. Undang-Undang ini juga memberikan hak atas rehabilitasi kepada korban
pelangaran Hak Asasi Manusia. Untuk implementasi hak-hak korban tersebut, pemerintah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi
dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Dengan demikian, telah ada dua pengaturan, termasuk definisinya, tentang “kompensasi”
dan “restitusi”. Sementara “rehabilitasi” sebagaimana menjadi hak korban pelanggaran
Hak Asasi Manusia yang berat tidak disinggung dan tidak diatur dalam Undang-Undang
No. 13 Tahun 2006. Namun, istilah “rehabilitasi” ini sendiri dapat kita lihat dalam Undang-
Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
yang mempunyai arti yang berbeda dengan pengertian “rehabilitasi” sebagaimana dalam
Undang-Undang No. 26 Tahun 2000.

Pemulihan kepada korban dalam hukum nasional lebih banyak membebankan kepada pelaku
kejahatan untuk memperbaiki kondisi sebagai akibat dalam perbuatannya. Hal itu tidak terlepas
dari penggunaan istilah “ganti kerugian”, dimana korban kejahatan dinyatakan mengalami
“kerugian” ketika kejahatan terjadi dan oleh karenanya perlu di berikan “ganti rugi”

98 Pelanggaran HAM yang berat berdasarkan Undang-undang No. 26 tahun 2000 adalah kejahatan genosida dan kejahatan
terhadap kemanusiaan. Lihat Pasal7 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.



Persoalan ganti kerugian kepada korban, dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHAP), ganti kerugian kepada korban dapat dibebankan kepada pelaku
kejahatan. Namun, ganti kerugian dan rehabilitasi dalam KUHAP ditujukan pada
tersangka, terdakwa dan terpidana yang mengalami kesalahan prosedur dalam proses
peradilan pidana. Sementara rahabilitasi diberikan kepada terdakwa yang dibebaskan atau
dilepaskan oleh putusan pengadilan.

Pasal 1 angka 22 KUHAP:
“ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatk pemenuhan atas tuntutan yang
berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili
tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai
orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini.”

Pasal 2 angka 23 KUHAP:
“rehabilitasi adalah hak seseorang untuk pemulihan haknya dalam kemampuan,
kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan,
penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa
alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum
yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Sementara ganti kerugian kepada korban, tidak cukup diberikan regulasi yang memadai
dalam KUHAP, dalam Pasal 98 hanya dinyatakan bahwa pihak ketiga yang mengalami
kerugian, dan ini bisa dipahami sebagai korban, dapat mengajukan gugatan penggabungan
gugatan ganti kerugian.99 Namun, ganti kerugian kepada korban ini hanya mencakup
ganti kerugian yang bersifat “materiil”, sementara ganti kerugian yang “immaterill” para
korban harus mengajukan perkara secara perdata.100

Sampai dengan diberlakukannya KUHAP, perlindungan terhadap korban, khususnya
pemulihan kepada korban tidak mendapatkan cukup pengaturan dalam hukum nasional.
Pengaturan dalam KUHAP lebih banyak memberikan perlindungan kepada tersangka,
terdakwa dan terpidana.

Persoalan pemulihan korban ini kemudian mendapatkan regulasi yang kuat ketika
diundangkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi
Manusia. UU ini memberikan pengaturan bahwa korban pelanggaran Hak Asasi Manusia
yang berat dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Namun, regulasi ini
hanya ditujukan kepada para korban pelanggaran HAM yang berat, dan bukan untuk
keseluruhan korban tindak pidana.
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100 Lihat Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan KUHAP, hal. 81.



Kompensasi dan  restitusi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat ini masih
diletakkan dalam kerangka “ganti kerugian”. Hal ini terlihat dalam definisi tentang
kompensasi dan restitusi dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 maupun dalam PP
No. 3 Tahun 2002. Sementara hak”rehabilitasi” dalam Undang-Undang 26 tahun 2000
ditunjukkan kepada para korban dan bukan terhadap para tersangka atau terdakwa
sebagaimana dalam KUHAP.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang maksud kompensasi, restitusi
dan rehabilitasi:

“Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak
mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.”

“Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku
atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk
kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.”

“Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama
baik, jabatan, atau hak-hak lain.”

Undang-Undang No. 26 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2002 juga secara
jelas telah mendefinisikan tentang siapa yang dimaksud dengan korban. Pengertian “korban”
juga telah didefinisikan secara jelas dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002:

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan
baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian,
pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagi akibat pelanggaran hak asasi
manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.”

Dengan demikian, Undang-Undang No. 26 tahun 2000 memberikan pembebanan kewajiban
pemberian ganti kerugian korban kepada negara dan pelaku tindak kejahatan.  Restitusi merupakan
ganti kerugian oleh pelaku kejahatan, sementara tanggung jawab negara muncul ketika korban
atau pihak ketiga tidak mampu membayar ganti kerugian secara penuh kepada korban.

Pada tahun 2006, basis hukum untuk perlindungan terhadap korban semakin kuat dengan
diundangkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban. Pasal 7 dalam Undang-Undang No.13 tahun 2006 mengatur bahwa kompensasi
kepada korban hanya ditujukan kepada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang
berat, sementara restitusi ditujukan kepada korban kejahatan dan tidak terbatas pada
korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Hak korban atas “rehabilitasi” bahkan
tidak disinggung, kecuali dinyatakan sebagai bantuan kepada korban dalam hal
“rehabilitasi psiko-sosial” (Pasal 6 huruf b).101
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101 Penjelasan Pasal 6 huruf b UU No. 13 Tahun 2006: “yang dimaksud dengan “bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah
bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk
memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.



 Pasal 7 Undang-Undang No. 13 tahun 2006:
(1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat;
b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku
    tindak pidana.

Dengan adanya Undang-Undang No. 13 tahun 2006 ini, ganti kerugian kepada korban
kejahatan masih menggunakan definisi “kompensasi” dan “restitusi”. Dalam Undang-
Undang ini tidak dijelaskan maksud dari “kompensasi” dan “restitusi”, namun tampaknya
akan dijelaskan dalam peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari ketentuan tersebut.

Terjadi pembedaan dalam menentukan tanggung jawab pemenuhan hak-hak korban khususnya
berkaitan dengan “restitusi”. Dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2006, “restitusi” dapat diberikan
kepada semua korban tindak pidana yang terjadi, dan tidak terbatas pada korban pelanggaran
Hak Asasi Manusia yang berat sebagaimana hak atas “kompensasai. Kedua, “restitusi” menjadi
tanggung jawab pelaku dan tidak menyertakan kewajiban bagi pihak ketiga, sebagaimana pengertian
“restitusi” dalam Undang-Undang No. 26/2000 yang membebankan tanggung jawab penggantian
kerugian kepada korban tidak hanya kepada pelaku tetapi juga kepada pihak ketiga.
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No Regulasi Tentang Keterangan

1. Undang-Undang
No. 8 Tahun 1981

P e r a t u r a n
Pemerintah No. 27
tahun 1983

Kitab Undang-
Undang Hukum
Acara Pidana

Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang
Hukum Acara
Pidana

1.Mengatur tentang Ganti Kerugian
kepada tersangka, terdakwa atau
terpidana karena ditangkap,
ditahan, dituntut dan diadili atau
dikenakan tindakan lain, tanpa
alasan yang berdasarkan UU atau
karena kekeliruan mengenai
orangnya atau hukum yang
diterapkan.

2.Rehabilitasi kepada seseorang
karena pengadilan memutus bebas
atau lepas dari segala tuntutan
hukum yang putusannya telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

3.perkara pidana yang menimbulkan
kerugian pada pihak lain dapat
menetapkan untuk penggabungan
perkara gugatan ganti kerugian.

Negara melalui departemen keuangan
dibebani tanggung jawab untuk
menyelesaikan pembayaran ganti
kerugian yang dikabulkan pengadilan.

Regulasi Nasional Tentang korban
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No Regulasi Tentang Keterangan

1.
Keputusan Menteri
Keuangan RI No.
983/KMK.01/1983
Tanggal 31
Desember 1983

Undang-Undang
No. 26 Tahun 2000

P e r a t u r a n
Pemerintah No. 3
Tahun 2002

UU No. 13 Tahun
2006

Tata Cara
Pembayaran Ganti
Kerugian

Pengadilan HAM

K o m p e n s a s i ,
Restitusi dan
R e h a b i l i t a s i
terhadap Korban
Pelanggaran HAM
yang berat

Pelindungan Saksi
dan Korban

Ganti kerugian adalah ganti kerugian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95
KUHAP.

Mengatur tentang hak atas Kompensasi,
restitusi dan rehabilitasi  korban (KRR)
pelanggaran HAM yang berat

1. Mengatur tentang tata cara
pemberian KRR korban
pelanggaran HAM yang Berat

2. Mengatur tentang bentuk dan
besaran KRR

3. Mengatur tentang pihak yang wajib
membayarkan KRR

1.Mengatur tentang hak atas
kompensasi dalam kasus
pelanggaran HAM yang berat.

2. Mengatur tentang hak restitusi atau
ganti kerugian yang menjadi
tanggung jawab pelaku tindak
pidana.

Bentuk Pemulihan  kepada korban

No Regulasi Bentuk Reparasi Keterangan

1. Undang-Undang
No. 8 Tahun 1981

1.Ganti rugi kepada tersangka,
terdakwa atau terpidana

2.Rehabilitasi kepada terdakwa
yang dibebaskan dan
dilepaskan oleh pengadilan

3.Pihak ketiga yang mengalami
kerugian karena adanya
kejahatan.

Rehabilitasi kepada tersangka
atau terdakwa atas kesalahan
prosedur

Dimungkinkan korban
k e j a h a t a n
mendapatkan ganti
kerugian atas kejahatan
tang terjadi pada
dirinya

Rehabilitasi dalam
ketentuan ini diberikan
kepada korban
kesalahan prosedur dan
bukan pada korban
kejahatan



No Regulasi Bentuk Reparasi Keterangan

2.

3.

Undang-Undang
No. 26 Tahun 2000
dan Peraturan
Pemerintah No. 3
Tahun 2002

Undang-Undang
No. 13 Tahun 2006

Kompensasi:
1. Kompensasi adalah ganti
kerugian yang diberikan oleh
negara karena pelaku tidak
mampu memberikan ganti
kerugian sepenuhnya yang
menjadi tanggung jawabnya.

Restitusi
:Restitusi adalah ganti kerugian
yang diberikan kepada korban
atau keluarganya oleh pelaku atau
pihak ketiga, dapat berupa:

1.pengembalian harta milik;
2.pembayaran ganti kerugian
  untuk kehilangan atau
   penderitaan;
3.atau penggantian biaya untuk
  tindakan tertentu.

Rehabilitasi :
Rehabilitasi adalah pemulihan
pada kedudukan semula,
misalnya kehormatan, nama
baik, jabatan, atau hak-hak lain.
Rehabilitasi adalah pemulihan
pada kedudukan semula,
misalnya kehormatan, nama
baik, jabatan, atau hak-hak lain.

Kompensasi bagi korban
pelanggaran Hak Asasi Manusia
yang berat

Restitusi bagi korban tindak
pidana

Bantuan Medis dan Psikososial

Khusus untuk pelang-
garan HAM yang berat

Tidak dibatasi untuk
pelanggaran HAM
yang berat

Untuk korban tindak
kekerasan

Bentuk Pemulihan  kepada korban

152



Korban, berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 juga mendapatkan hak-hak
prosedural yang mencakup hak-hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 9.
Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa perlindungan (yang termasuk hak-hak prosedural)
mencakup :

a. Hak memberikan keterangan tanpa tekanan;
b. Hak mendapat penerjemah;
c. Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat;
d. Hak mendapapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
e. Hak mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
f. Hak mengetahui dalam hak terpidana dibebaskan;
g. Hak untuk mendapatkan identitas baru;102

h. Hak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
i. Hak mendapatkan nasihat hukum.

Prosedur Pemenuhan Hak-Hak Korban

Implementasi atas pemenuhan hak-hak korban dalam hukum nasional saat ini seringkali
menjadi kendala, dalam artian para korban tidak dengan mudah mendapatkan hak-
haknya. Hal ini setidaknya berdasarkan pengalaman kasus-kasus dalam pengadilan HAM
yang memunculkan sejumlah kendala pemenuhan hak-hak korban. Keterbatasan hukum
acara disebut-sebut menjadi salah satu faktor yang menghambat proses implementasi
pemenuhan hak korban karena prosedur klaim atas hak-hak korban ini masih
menggantungkan pada hukum acara pidana saat ini (KUHAP).

Salah satu mekanisme yang dibuka dalam pemenuhan hak-hak korban yaitu mekanisme
tuntutan ganti kerugian dengan permintaan penggabungan perkara pidana dengan klaim
kerugian.  Pasal 98 ayat (1) KUHAP mendefinisikan bahwa dalam satu perkara pidana yang
menimbulkan kerugian bagi orang lain maka ketua sidang atas permintaan orang itu dapat
menetapkan menggabungan perkara ganti kerugian kepada perkara itu. Pengertian tentang
“orang lain” berdasarkan penjelasan Pasal 98 adanya mencakup tentang korban.103

Ganti kerugian yang sebetulnya didasarkan pada gugatan perdata, dalam KUHAP
diakomodir dengan adanya prosedur penggabungan perkara pidananya untuk
mempercepat proses untuk memperbaiki kerugian yang diderita olah koban. Kewenangan
untuk menerima penggabungan atau menolak adalah hakim ketua sidang yang akan

102 Hak untuk mendapatkan identitas baru ini dimasukkan dalam hak-hak prosedural karena in contrario hak ini menunjuk
pada proses adanya hak atas perahasiaan identitas saksi dalam proses peradilan.

103 Pasal 98 ayat (1) KUHAP: “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana
oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat
menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana itu”.
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menentukan kebijakan apakah digabungkan atau diajukan secara perdata. Kewenangan
ini terkait dengan permintaan penggabungan perkara perdata yang menyangkut orang
lain yang tidak terlibat dengan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa.104

Jika turut dipertanggungjawabkan kepada pihak lain, maka hakim ketua sidang tidak
salah apabila menolak penggabungan gugatan ganti kerugian tersebut. Sedangkan jika
hanya terdakwa saja yang digugat pertanggung jawabannya maka hakim ketua sidang
tidak beralasan untuk menolak penggabungan perkara tersebut.

Pengadilan akan mempertimbangan penggabungan gugatan ganti kerugian yang meliputi
gugatan dan penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak
yang dirugikan (Pasal 99 ayat 1). Jika pengadilan menyatakan tidak berwenang mengadili
gugatan maka putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian
biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.105 Berdasarkan ketentuan ini
maka ganti kerugian yang dapat diputus hanya terbatas pada penggantian biaya yang
telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, sehingga tuntutan lain daripada itu harus
dinyatakan tidak dapat diterima dan harus diajukan sebagai perkara perdata biasa. Jika
pada amar putusan dimuat; “tidak dapat diterima dan harus diajukan sebagai perkara
perdata biasa” maka harus diajukan sebagai perkara perdata biasa”.

Hal yang dirumuskan Pasal 99 ayat (3) KUHAP tersebut merupakan konsekuensi logis
karena tuntutan ganti kerugian mengikuti perkara pidana karena timbulnya suatu tuntutan
perdata tersebut sebagai akibat pidana yang terjadi. Selain dari Pasal 99 ayat (3) KUHAP,
Pasal 100 KUHAP lebih jelas memperlihatkan keterkaitan putusan perdata dan putusan
pidana yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi penggabungan antara perkara perdata
dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam
pemeriksaan tingkat banding. Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan
permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak
diperkenankan.”

Dengan demikian, jika terdakwa/tergugat telah menerima putusan pengadilan negeri maka
pemohon ganti kerugian/penggugat tidak dapat mengajukan banding. Hal ini diperjelas
lagi pada Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M. 01. PW. 07.03 Tahun 1982 tentang
Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dimuat pada bidang pengadilan menyatakan bahwa

104 Jika hal ini terjadi maka hakim ketua sidang kemungkinan akan menolak untuk menggabungkan perkara gugatan ganti
kerugian tersebut. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M. 01. PW. 07.03 Tahun 1982 tentang
Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dimuat pada bidang pengadilan, antara lain dirumuskan: “...gugatan ganti kerugian
dari Korban yang sifatnya perdata digabungkann pada perkara pidananya, dan ganti rugi tersebut dipertanggung jawabkan
kepada pelaku tindak pidana...”.

105 Pasal 99 ayat (2) KUHAP, “Kecuali dalam hal pengadilan negeri mengatakan tidak berwenang mengadili gugatan
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat
tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan”.
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apabila terdakwa/terhukum dalam perkara pidananya tidak mengajukan banding, maka
penggugat ganti kerugian tidak dapat mengajukan banding dalam perkara perdatanya;
tetapi dalam hal terhukum naik banding, maka Pengadilan Tinggi dapat memeriksa
kembali putusan penggantian kerugian, apabila penggugat meminta pemeriksaan band-
ing. Ketentuan-ketentuan hukum acara perdata berlaku dalam pemeriksaan gugatan ganti
kerugian. Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP dan keputusan menteri kehakiman
tersebut maka dapat diketahui masalah pokok adalah perkara pidana sedang perkara
gugatan ganti kerugian merupakan tambahan (assesoir), yang tidak dapat dipisahkan
dengan perkara pokok. Maka jika perkara pidananya telah berkekuatan hukum tetap,
tidak ada pihak yang dapat mengajukan upaya hukum. Namun jika terdakwa mengajukan
banding dalam perkara pidana maka dibuka kesempatan bagi pihak penggugat untuk
mengajukan banding. Hal tersebut merupakan keseimbangan hak antara terdakwa dengan
penggugat (korban).

Dengan adanya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan
Korban, terdapat prosedur baru dalam implementasi pemenuhan hak-hak korban baik
hak-hak yang bersifat prosedural maupun hak-hak ganti kerugian dalam bentuk
kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Prosedur ini adalah adanya peranan Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang dapat mengajukan ganti
kerugian atau pemenuhan hak-hak korban lainnya ke pengadilan. Korban, yang selama
ini “hanya” diwakili jaksa dalam tuntutan ganti kerugian, dengan prosedur ini dapat
mengajukan klaim ganti kerugian atau hak-hak lainnya melalui LPSK.
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Studi Kasus  : Hak-Hak Korban Kejahatan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Sudah sejak lama beberapa kepala etnis Kasima tidak senang dengan Etnis Kalila yang
berada di wilayah Amalga. Hal ini dipicu karena perebutan wilayah dimana etnis Kalila
merupakan pendatang di wilayah Amalga, yang saat ini menguasai aset-aset ekonomi di
Amalga. Selain itu, antara etnis Kalila dan Etnis Kasima juga mempunyai keyakinan yang
berbeda.

Sejak itu, berbagai upaya propaganda untuk menyerang mengusir etnis Kalila dilakukan,
diantaranya melalui selebaran, siaran radio dan berbagai upaya lainnya. Namun, upaya
tersebut tidak berhasil karena Etnis Kalila dilindungi oleh aparat keamanan dan dijamin
keberadaannya sebagai sesama warga negara.

Upaya-upaya Etnis Kasima tersebut semakin hari semakin gencar dengan adanya
kelompok-kelompok bersenjata yang terang-terangan melakukan razia ke warga etnis
Kasima, baik ke rumah-rumah maupun ke tempat-tempat perdagangan yang dimiliki
etnis Kalila. Kelompok-kelompok ini juga mempersiapkan berbagai senjata untuk bersiap-
siap melakukan perang dengan etnis Kalila, dan tindakan ini disetujui oleh para pimpinan
suku Kasima.

Pada Bulan Desember tersebut, ketika aparat keamanan lengah, kelompok-kelompok
bersenjata dari suka Kasima mendatangi Desa Sindangmulyo dan melakukan serangan.
Serangan ini mengakibatkan 15 orang warga etnis Kalila tersebut tewas, 76 lainnya luka-
luka dan selebihnya mengungsi dari daerahnya.

Atas peristiwa tersebut, para pimpinan dan pelaku penyerangan dibawa ke pengadilan
hak asasi manusia dengan tuduhan melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.
Selain mendakwa dengan tuduhan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, Jaksa
juga mengajukan tuntutan ganti kerugian baik kompensasi, restitusi dan rehabilitasi untuk
para korbannya. Namun, jaksa tidak memberikan uraian terperinci tentang bentuk
pemulihan kepada para korban dan jumlahnya.

Selama persidangan, saksi-saksi dan korban sangat ketakutan untuk menghadiri
persidangan, karena dalam persidangan para saksi dan korban selalu diintimidasi oleh
pengunjung sidang yang sebagian besar dari suku Kasima. Meski, para korban dan saksi
meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ternyata
mereka merasa tidak dilindungi. Para korban dan saksi merasa kebutuhan khusus mereka
tidak difasilitasi dan dipenuhi agar mereka merasa aman dalam memberikan kesaksian di
pengadilan.
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Namun, pengadilan menyatakan tidak terbukti adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia
yang berat karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia yang
berat sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak
Asasi Manusia. Majelis hakim juga tidak memberikan keputusan tentang adanya
kompensasi, restistusi dan rehabilitasi kepada para korban. Hakim menyatakan bahwa
peristiwa ini adalah peristiwa kejahatan biasa yang bisa diajukan ke pengadilan umum.

Paska putusan, jaksa mengalami kebingunan tentang bagaimana mengajukan kasus ini
ke pengadilan pidana. Jaksa kebingungan apakah harus meminta kepolisian kembali
menyelidiki kasus ini dan kemudian mengkonstruksikan ke dalam tindak pidana, atau
berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada langsung bisa dibawa ke pengadilan umum.

Para korban juga kecewa karena tidak ada keputusan soal kompensasi, restitusi dan
rehabilitasi kepada mereka, mengingat sampai saat ini mereka masih tinggal di
pengungsian.  Mereka harus melanjutkan kehidupan baru, sementara aset-aset dan harta
benda mereka sudah tidak ada dan mereka tidak berani kembali ke daerahnya.

Pertanyaan Kunci Bagi Kelompok :

Kelompok I :
1. Apa saja hak-hak korban dalam peristiwa tersebut?, kalau mereka sebagai korban

kejahatan apa saja hak-haknya, dan kalau sebagai korban pelanggaran Hak Asasi
Manusia yang berat apa saja hak-haknya? Sebutkan landasan hukumnya!

Kelompok II :
1. Apa kebutuhan khusus bagi korban dan saksi dalam kasus tersebut?, perlindungan

apa saja yang bisa diberikan oleh LPSK? Bagaimana perlakuan yang memadai dalam
perspektif korban dari pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan?

Kelompok III :
1. Apakah kerugian para korban dapat dihitung dengan nilai nominal?, kalau iya,

sebutkan landasan hukumnya, dan bagaimana cara menghitungnya?
2. Dalam kasus tidak terbukti adannya pelanggaran HAM yang berat, tetapi terbukti

adanya kejahatan yang bisa diadili di pengadilan Umum, bagaimana hal tersebut
bisa dilaksanakan?, apakah ada kelemahan dari sistem hukum yang ada?
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Struktur Program
Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum dan Pengarusutamaan HAM di Papua

Program ini dimulai sejak tahun 2010 awal dan berakhir di awal tahun 2012.  Untuk
memastikan setiap aktivitas dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan, maka dalam
program ini dibentuk dua lapis badan dalam struktur program, yang terdiri dari Dewan
Penasehat Program, dan Pelaksana Program.  Dewan Penasehat Program memiliki peranan
yang sangat berarti dalam implementasi program ini, yaitu memberikan arahan, masukan
dan saran pada tiap tahap pelaksanaan kegiatan, termasuk perumusan modul/ panduan
pelatihan HAM ini. Program ini terlaksana “dibawah payung” Mahkamah Agung Republik
Indonesia, dan mendapat dukungan dari Dept. of. US. Federal.
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PROFIL ELSAM

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and Advocacy),
disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentukPerkumpulan, yang
berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha
menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-
hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945
dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal,
semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indone-
sia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia
(HAM). 

VISI  

Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan
menghormati hak asasi manusia.

MISI

Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi
manusia, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak
terpisahkan.

KEGIATAN UTAMA:

1. Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia;
2. Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya;
3. Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan
4. Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia

PROGRAM KERJA:

1. Meniadakan kekerasan atas HAM, termasuk kekerasan atas HAM yang terjadi di masa
lalu dengan aktivitas dan kegiatan yang berkelanjutan bersama lembaga-lembaga
seperjuangan lainnya.

2. Penguatan Perlindungan HAM dari Ancaman Fundamentalisme Pasar,
Fundamentalisme Agama, dan Komunalisme dalam Berbagai Bentuknya.

3. Pembangunan Organisasi ELSAM melalui Pengembangan Kelembagaan, Penguatan
Kapasitas dan Akuntabilitas  Lembaga. 
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Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, berdiri pada tahun 2007, merupakan
lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan
pidana di Indonesia. Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia saat ini adalah
meningkatnya kejahatan dengan kekerasan. Mulai dari kejahatan ringan hingga pada
kejahatan yang paling serius yang menjadi concern seluruh umat manusia. Sementara itu
disi lain, sistem pengendalian dan penanggulangan kejahatan yang ada selama ini tidak di
rancang untuk menjawab konteks perkembangan kejahatan yang dihadapi Indonesia saat
ini. Lebih spesifik lagi, sistem peradilan pidana belum lagi disentuh dengan terencana dan
sistematis untuk menjawab tantangan baru tersebut. Akibatnya fenomena main hakim
sendiri sering terlihat di Indonesia. Keadaan yang dipaparakan diatas jelas membawa
implikasi terhadap akselerasi jalannya proses transisi ke demokrasi. Oleh karena itu, untuk
melapangkan jalan menuju demokrasi , sistem peradilan pidana harus pula ikut direformasi
dengan suatu grand design yang jelas. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki
tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun the Rule of Law, dan demokrasi
hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep the Rule
of Law.  Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan Hak
Asasi Manusia dengan demikian "condition sine qua non" dengan proses pelembagaan
demokratisasi dimasa transisi saat ini. Langkah-langkah dalam melakukan transformasi
sistem peradilan pidana menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini.  Tetapi
usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform
(ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut dengan
memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap rule of law dan
secara bersamaan membangun budaya Hak Asasi Manusia dalam sistem peradilan pidana.
Inilah alasan kehadiran ICJR.

TUJUAN

Memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih baik dibidang
peradilan pidana, baik dalam kerangka legalnya maupun dalam kerangka prevensi
kejahatan (crime – preventaton policies) ;
Memberikan kontribusi dalam konteks reformasi institusi-institusi yang terkait dengan
bekerjanya sistem peradilan pidana, yakni kepolisian, kejaksaan, kehakiman,
pemasyarakatan (correction), dan lembaga perlindungan saksi ;
Membantu meningkatkan kapasitas dan mentransformasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia
dan kebebasan dasar kedalam institusi-institusi peradilan pidana ;
Memberikan wadah dan sarana bagi civil society terlibat secara konstruktif dalam upaya
mereformasi sistem peradilan pidana.

PROFIL ICJR
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FOKUS PROGRAM

Melakukan analisis, riset, dan membantu perumusan kebijakan atau legislasi dibidang
peradilan pidana (policy advocacy) ;
Melakukan pelatihan dan penguatan bagi institusi-institusi peradilan pidana dalam
kerangka mengimplementasikan kebijakan-kebijakan baru yang mereformasi sistem
peradilan pidana ;
Melakukan monitoring dan observasi terhadap kinerja masing-masing institusi
peradilan pidana. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemasyarakatan hingga
kepada lembaga perlindungan saksi ;
Menerbitkan laporan penelitian atau analisis buku pedoman bagi institusi-institusi peradilan
pidana, materi-materi pelatihan terhadap mereka serta publik yang lebih luas ;
Mengadakan seminar, konferensi, briefing, dan memberikan presentasi berkaitan
dengan isu reformasi sistem peradilan pidana ;
Memberikan dukungan litigasi melalui penulisan amicus curiae (sahabat pengadilan),
dan pengajuan Judicial Review perundang-undangan ke Mahkamah Konstitusi

KERJASAMA DAN MITRA

ICJR bekerja berbasiskan kerjasama dengan stakeholders yang luas, meliputi masyarakat,
organisasi non pemerintah, asosiasi-asosiasi professional, media, departemen-departemen
pemerintah, dan komisi-komisi negara.  Dengan kerjasama ini diharapkan terbangun
kemitraan untuk mereformasi sistem peradilan pidana. Dalam membangun kerjasama
yang dimaksud ICJR mengenamangkan startegi bekerja membantu institusi-institusi
peradilan pidana dari dalam (working from the within), sekaligus menjaga otonominya
sebagai lembaga kajian independen.

STRUKTUR ORGANISASI

ANGGOTA PERKUMPULAN

Abdul Haris Semendawai, SH.,L.LM., Ifdhal Kasim, SH., Sriyana, SH.,L.LM.,DFM.,
Supriadi Widodo Eddyono, SH., Syahrial Martanto Wiryawan, SH., Wahyu Wagiman,
SH., Anggara, SH., Adiani Viviana, SH.
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Ketua : Abdul Haris Semendawai, SH.,L.LM., Sekretaris : Sriyana, SH.L.LM.,DFM.,
Anggota : Ifdhal Kasim, SH.
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Didirikan pada tahun  2000 di  UC Berkeley,  War Crimes Studies Center (WCSC) adalah
organisasi penelitian berbasis universitas yang bertujuan untuk memajukan supremasi
hukum, akuntabilitas dan hak asasi manusia di berbagai tempat di dunia, terutama dalam
masyarakat paska konflik.

War Crimes Studies Center berusaha mewujudkan misinya dengan melakukan kegiatan-
kegiatan di empat wilayah kerja: 

Pemantauan Persidangan dan Penelitian ; 
Pengembangan Pengarsipan Data ;
Pendidikan dan Penjangkauan Masyarakat Sipil ;
Pengembangan Kapasitas Sektor Keadilan. 

Melalui pemantauan persidangan yang independen, konsultasi profesional dan lokakarya
serta pelatihan substantif bagi pada petugas di sektor keadilan, WCSC mendukung dan
membantu memajukan kerja-kerja sistem peradilan domestik, mahkamah-mahkamah
internasional, maupun komisi-komisi hak asasi manusia di Easia, Afrika dan Eropa.
Organisasi ini berkomitmen lebih jauh untuk meningkatkan kesadaran dan meningkatkan
diskursus tentang perkembangan-perkembangan baru di bidang hak asasi manusia dan
hukum humaniter. WCSC telah menjadi pusat sumber data publik yang signifikan untuk
studi pengadilan kejahatan perang, dimana mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum
dapat menggunakan teknologi-teknologi terbaru untuk mengakses arsip data mulai dari
Perang Dunia II sampai dengan persidangan-persidangan tindak pidana internasional
komtemporer.

Dengan sumber daya manusia yang terdiri dari staff inti berjumlah kecil yang terdiri dari
pengacara, akademisi, peserta magang dan relawan, WCSC memfokuskan penggunaan
sumber dayanya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang membawa perubahan yang
berarti dalam masyarakat-masyarakat paska konflik yang berusaha untuk menyelesaikan
kekerasan di masa lalu dan memberikan kepada warganya keadilan dan akuntabilitas.
WCSC berusaha untuk mengidentifikasi kebututuhan proses keadilan paska konflik yang
seringkali diabaikan di negarar-negara seperti Timor Timur, Indonesia, Rwanda, Sierra
Leone, dan Kamboja.

PROFIL WCSC
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Kami bekerja untuk membantu pengadilan dan mekanisme keadilan transisional lainnya
untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi dan menyedikan informasi dan analisa
obyektif kepada para pihak yang berkepentingan di tingkat nasional maupun internasional
tentang kegiatan dan kinerja lembaga-lembaga dan mekanisme-mekanisme keadilan
transisional tersebut.
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