M O D U L P E L AT I H A N

Modul Pelatihan
untuk Mendokumentasikan
Isu-isu Perburuhan
di Industri Perkebunan Sawit
Penulis:
Ratu Durotun Nafisah
Yurino Juwanda
Andi Muttaqien

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

M O D U L P E L AT I H A N

Modul Pelatihan
untuk Mendokumentasikan
Isu-isu Perburuhan
di Industri Perkebunan Sawit
Penulis:
Ratu Durotun Nafisah
Yurino Juwanda
Andi Muttaqien

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Modul Pelatihan untuk Mendokumentasikan Isu-isu Perburuhan di Industri
Perkebunan Sawit
Penulis:
Ratu Durotun Nafisah
Yurino Juwanda
Andi Muttaqien
Editor:
Rozi Hariansyah
Proof Reader:
Wahyu Wagiman
Desain/Layout: Dwi Pengkik
Cetakan I: April 2020
ISBN: 978-979-8981-91-3
Penerbit:
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Jalan Siaga II, No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
Telepon: 021-7972662, 021-79192564
Faksmili: 021-79192519
Surel: office@elsam.or.id, Laman: www.elsam.or.id
Twitter: @elsamnews - @ElsamLibrary
Facebook: https://www.facebook.com/elsamjkt/

Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia selain
sebagai bagian dari upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia

iv

M O D U L P E L AT I H A N 2 0 2 0

P E N G A N TA R

Pengantar Penerbit

Konflik dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di areal perkebunan sawit seolah
tidak dapat dilepaskan dari proses pembangunan industri perkebunan sawit di Indonesia.
Pada satu sisi, pemerintah Indonesia mendorong agar industri perkebunan sawit menjadi
salah satu komoditas industri agro prioritas yang pengembangannya patut didukung secara
nasional. Dorongan pemerintah ini dilatari oleh potensi industri perkebunan sawit yang
sangat besar, baik dari nilai ekspor, daya saing hingga penyerapan tenaga kerja. Sementara
di sisi lain, ekspansi perkebunan sawit ditenggarai sebagai penyebab terjadinya konflik,
pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan.
Banyak laporan-laporan dari hasil penelitian serta laporan investigasi dari berbagai organisasi
dan institusi mengungkapkan dampak-dampak kerusakan lingkungan serta konflik di
masyarakat di sekitar perkebunan yang disebabkan oleh indsutri ini. Namun sepertinya
masih sedikit yang mengangkat permasalahan yang muncul pada buruh-buruh yang bekerja
di perkebunan sawit. Hal ini yang kemudian menyebabkan strategi advokasi di sektor
perburuhan perkebunan sawit masih mengalami kendala. Pembangunan serikat buruh/
pekerja bagi buruh-buruh yang bekerja di sektor perkebunan sawit juga tentunya sangat
berbeda dengan pembangunan serikat buruh di sektor manufaktur misalnya.
Sistem kerja di sektor perkebunan sawit sangat berbeda dengan sektor manufaktur dan
sektor lainnya. Maka dari itu, penting untuk melakukan pendokumentasian terlebih dahulu
permasalahan yang muncul di sektor perkebunan sawit, khususnya terkait isu perburuhan.
Hal ini akan sangat membantu organisasi-organisasi yang ingin melakukan advokasi
terakit isu perburuhan di sektor perkebunan sawit. Berdasarkan alasan-alasan itulah yang
memotivasi ELSAM untuk menyusun “Modul Pelatihan untuk Mendokumentasikan Isuisu Perburuhan di Industri Perkebunan Sawit”. Harapannya modul ini dapat memberikan
panduan bagi organisasi-organisasi atau bahkan masyarakat untuk mendokumentasikan
berbagai permasalahan yang muncul di isu perburuhan perkebunan sawit.
Kami mengucapkan terima kasih kepada tim ELSAM yang telah bekerja keras dalam
menjadikan modul ini sebagai bagian sumber daya pelatihan ELSAM. Kami juga mengucapkan
terima kasih kepada Mondiaal FNV yang membantu mewujudkan publikasi modul ini.
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Kami menyadari bahwa modul ini memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan, Kritik dan
saran yang membangun sangat kami harapkan untuk proses perbaikan modul ini. Akhir kata,
semoga modul ini bermanfaat bagi semua pihak yang memiliki keberpihakan pada pemajuan
dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Jakarta, 24 April 2020
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Wahyu Wagiman
Direktur Eksekutif
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Pengantar

Indonesia hingga saat ini masih diakui sebagai salah satu produsen sawit terbesar di dunia.
Lebih dari setengah kebutuhan minyak sawit dunia dipenuhi oleh produksi sawit Indonesia.
Sepanjang tahun 2018, Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat volume
ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya mencapai 32,02 juta ton
atau naik tipis 3,1% dari realisasi tahun 2017 yang sebesar 31,05 juta ton1.
Besarnya kontribusi yang disumbangkan oleh perkebunan sawit Indonesia ini juga memiliki
banyak kritik di sisi lainnya. Ada banyak laporan tentang bagaimana perkebunan sawit
menghancurkan hutan, merusak lahan gambut, melecehkan hak-hak buruh, dan menggusur
masyarakat adat. Walaupun kerap kali dikritik, namun permintaan global akan sawit juga
meningkat. Berbagai masalah yang menjadi objek kritik itu pun tidak pernah selesai hingga
saat ini atau malah terlupakan. Perkebunan sawit malah bertambah di banyak tempat,
terutama di Indonesia.
Akibat dari bertambahnya perkebunan sawit di Indonesia, lahan yang dibutuhkan untuk
memenuhi permintaan akan sawit tersebut juga semakin meningkat. Apalagi jika mengingat
wilayah Indonesia dan sekitarnya yang merupakan daerah tropis merupakan wilayah yang
cukup baik bagi pertumbuhan sawit. Di Indonesia, sekitar 16% dari hilangnya hutan secara
langsung berkaitan dengan komoditas sawit sepanjang periode 1972 sampai 20152. Hingga
saat ini, menurut catatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan Kementerian Pertanian
seluas 14,03 juta hektar3.
Tahun 2015 lalu, luas perkebunan sawit nasional sebesar 11,3 juta hektar direpresentasikan
melalui keberadaan perkebunan sawit di 5 provinsi di Indonesia. Keberadaan pulau Sumatera
sebagai wilayah terbesar perkebunan dan produksi CPO nasional turut menyumbangkan
keberadaan provinsi Riau, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan sebagai bagiannya.
Selanjutnya pulau Kalimantan juga turut berkontribusi melalui provinsi Kalimantan Tengah
dan Kalimantan Barat. Kelima provinsi ini memiliki kontribusi sebesar 64% dari luas lahan
perkebunan sawit di Indonesia dan mampu berkontribusi sebesar 71% terhadap CPO
nasional4.
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1

Michael Reily, Gapki: Volume Ekspor Sawit 32,02 Juta Ton Sepanjang 2018, kadadata.co.id, 24 Januari 2019 diakses dari
https://katadata.co.id/berita/2019/01/24/gapki-volume-ekspor-sawit-3202-juta-ton-sepanjang-2018 pada 4 Februari
2019

2

Erik Meijaard dkk, Sawit dan Keanekaragaman Hayati: Analisis Situasi oleh Satuan Tugas Sawit IUCN, terj. PT Rancang Bangun
Visual (Gland: IUCN, 2018), hal. 20

3

Lidya Yuniartha, Kemtan: Lahan Sawit Indonesia Capai 14,03 Juta Hektare, kontan.co.id, 26 Februari 2018, diakses dari
https://industri.kontan.co.id/news/kemtan-lahan-sawit-indonesia-capai-1403-juta-hektare pada 4 Februari 2019

4

5 Provinsi Produsen Terbesar Sawit Nasional, bumn.go.id, 21 Februari 2017, diakses dari http://bumn.go.id/ptpn5/berita/05-Provinsi-Produsen-Terbesar-Sawit-Nasional pada 4 Februari 2019
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Ekspansi perkebunan sawit ini pun mulai menyasar wilayah Indonesia Timur, khususnya
Sulawesi dan Papua. Wilayah Indonesia Timur ini merupakan salah satu wilayah yang juga
banyak menerima investasi sawit. Tanah Papua menjadi target utama ekspansi ini untuk
mengatasi keterbatasan ketersediaan lahan perkebunan sawit di wilayah lain, seperti
Kalimantan dan Sumatera. Khusus terkait provinsi Papua, data pemerintah Papua yang
didokumentasikan oleh Sawit Watch menyebutkan luas perkebunan sawit di Papua saat ini
telah mencapai 958.094,2 ha (belum termasuk Papua Barat)5.
Selain membutuhkan lahan yang cukup luas, industri perkebunan sawit juga cukup banyak
menyerap tenaga kerja. Hingga 2018, tercatat industri sawit mampu menyerap 16,2 juta
orang tenaga kerja dengan rincian 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak
langsung6. Hal ini artinya industri perkebunan sawit telah menyumbang hampir setengah dari
jumlah seluruh tenaga kerja di pertanian, yang pada tahun 2018 mencapai 35,7 juta orang7.
Namun banyak permasalahan yang dialami oleh para buruh yang bekerja di perkebunan
sawit. Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Solidaritas Buruh Perkebunan Sawit atau
Koalisi Buruh Sawit8 mencatat beberapa permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi
buruh perkebunan sawit, antara lain:
a.

Beban Kerja Terlampau Tinggi, Target Tidak Manusiawi dan Munculnya Pekerja Anak
Atas dasar perhitungan ekonomis, perusahaan perkebunan sawit menetapkan target
yang teramat tinggi dan tidak manusiawi, disertai dengan ancaman sanksi denda Rp
5 ribu sampai Rp 50 ribu jika target tidak tercapai. Seorang buruh memanen 1.200
hingga 2.000 kilogram tanaman sawit, padahal idealnya 600 hingga 900 kilogram per
hari9. Maka dari itu akhirnya buruh sawit terpaksa mencari tenaga bantuan kernet10
yang dibayar sendiri.

b.

Praktik Upah Murah
Selain target yang teramat tinggi, buruh sawit juga masih mengalami praktik upah
murah. Misalnya upah harian buruh sawit di Sulawesi Tengah RP 59.400 padahal jika
merujuk pada UMK mereka seharusnya mendapat Rp 84.116. Begitu juga di Sumatera
Utara, upah mereka rata-rata Rp 79.600 per hari, sedangkan standar UMK Rp 80.480.
Di Papua upahnya Rp 61.295, sedangkan UMK Rp 96.672 per hari. Penetapan KHL di
dewan pengupahan juga tidak melibatkan buruh perkebunan sawit.
Selain itu, perkebunan sawit tidak memberlakukan lembur, padahal akibat target
panen yang disertai dengan sanksi denda membuat buruh bekerja lebih lama dari
batasan waktu yang berlaku.

5

Sawit Watch, Catatan Kritis: Ancaman Ekspansi Sawit di Papua Terhadap Keberadaan Masyarkat Adat, sawitwatch.or.id,
diakses dari http://sawitwatch.or.id/2018/01/catatan-kritis-ancaman-ekspansi--sawit-di-papua-terhadap-keberadaanmasyarakat-adat/ pada 4 Februari 2019

6

Kartika Anggraeni, Bappenas: Industri Sawit Serap 16,2 Juta Tenaga Kerja, tempo.co, 2 November 2018 diakses dari https://
bisnis.tempo.co/read/1142496/bappenas-industri--sawit-serap-162-juta-tenaga-kerja pada 4 Februari 2019

7

Badan Pusat Statistik, “Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2018” dalam Berita Resmi Statistik, No.92/11/Th.XXI,
5 November 2018 (Jakarta: BPS, 2018), hal. 10

8

Lembar Fakta Perlindungan Buruh Sawit Indonesia, Koalisi Buruh Sawit, 2018, hal. 4-8

9

Shintaloka Pradita Sicca, Nelangsa Buruh di Kebun Sawit, tirto.id, 30 April 2018, diakses dari https://tirto.id/nelangsaburuh-di-kebun-sawit-cJAR pada 4 Februari 2019

10

Kernet atau tukang berondol adalah istri dan anak atau orang lain yang dibayar oleh pemanen atau asisten yang bekerja
membantu pemanen tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan. Lihat Koalisi Buruh Sawit, loc.cit. hal. 4
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c.

Status Hubungan Kerja Rentan (Prekariat11)
Status kerja di perkebunan sawit terdiri dari buruh tetap (dikenal sebagai SKU atau
Syarat Kerja Utama), buruh berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT),
Buruh Harian Lepas (BHL) dan Kernet. Khususnya BHL dan Kernet disebut invisible
labor karena tidak pernah tersentuh oleh perlindungan hukum.
Maraknya buruh dengan status PKWT, BHL dan kernet berimplikasi terhadap hak
mereka untuk mendapatkan jaminan sosial, perlengkapan kerja, tunjangan tetap
dan hak berserikat karena di perkebunan hanya buruh SKU yang diperkenankan
mendapatkan hak tersebut.

d.

Pengawasan Ketenagakerjaan Tumpul
Efektifitas pengawasan ketenagakerjaan meragukan karena lebih mengedepankan
mediasi daripada penegakan hukum yang mengakibatkan lemahnya efek jera
terhadap pengusaha-pengusaha pelanggar hukum. Selain itu, tenaga pengawas
ketenagakerjaan tidak ada yang secara khusus mengawasi sektor perkebunan.
Pelaporanpelaporan dari buruh yang tidak ditindaklanjuti diikuti oleh lemahnya
kinerja pengawasan Disnaker hingga ke tingkat kabupaten maupun perusahaanperusahaan sangat merugikan kepentingan buruh.

e.

Pemberangusan Serikat Buruh Independen
Masih sering terjadi pemberangusan SB/SP independen di perkebunan sawit. Polapola yang dilakukan seperti kriminaliasi terhadap pengurus Serikat buruh, PHK,
mutasi, intimidasi anggota keluarga aktivis SB/SP, intervensi ke dalam urusan internal
SB/SP. Padahal buruh-buruh yang ingin berserikat/berorganisasi telah dilindungi
oleh berbagai instrumen hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional.

f.

Ketiadaan Peraturan Khusus Pekerja/Buruh Perkebunan Sawit
Hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi konvensi ILO khusus terkait
perkebunan12. Dalam perundangan nasional Indonesia juga masih belum memiliki
peraturan perundangan khusus perlindungan buruh perkebunan pada umumnya,
buruh perkebunan sawit secara lebih khusus.

Selain permasalahan-permasalahan buruh sawit yang dipaparkan oleh Koalisi Buruh Sawit,
ada juga permasalahan yang secara spesifik dialami oleh buruh sawit perempuan. Dalam
indsutri sawit, mereka kerap dianggap sebagai buruh kelas dua, sehingga banyak pelanggaran
yang dialami oleh buruh sawit perempuan terhadap hak-hak mereka, baik hak normatif
maupun hak-hak eksklusif seperti hak reproduksi.

14

11

Secara umum, prekariat banyak diartikan sebagai “pekerja yang tidak menentu”: jam kerjanya, kontrak kerjanya, jaminan
kerjanya, lingkup kerjanya. Lihat Hizkia Yosias Polimpung, Ngomomg-ngomong, apa itu pekerja ‘prekariat’?, theconversation.
com, 8 Januari 2018, diakses dari https://theconversation.com/ngomong-ngomong-apa-itu-pekerja-prekariat-83048
pada 4 Februari 2019

12

ILO Convention No 110 Plantation; No 10 Minimum Age (Agriculture); No 11 Right of Association (Agriculture); No 12
Workmen’s Compensation (Agriculture); No 25 Sickness Insurance (Agriculture); No 36 Old-Age Insurance (Agriculture);
No 38 Invalidity Insurance (Agriculture); No 40 Survivors’ Insurance (Agriculture); No 64 Contracts of Employment
(Indigenous Workers); No 101 Holidays with Pay (Agriculture); No 107 Indigenous and Tribal Populations; Protocol 110 to
the Plantations Conventions.
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Berbagai permasalahan bagi buruh sawit tersebut kemudian ditambah dengan kondisi khusus
yang terjadi di tanah Papua. Menurut riset yang dilakukan Forest Watch Indonesia (FWI)13,
arah kebijakan sejak 1990-2017 telah merubah wajah hutan alam di tanah Papua. Sebagian
besar hutan alam di Tanah Papua saat ini telah berubah menjadi lahan pertanian, perkebunan
dan lahan terbangun. Konversi lahan menjadi perkebunan sawit dan illegal logging menjadi
penyebab yang paling besar dari penyebab hilangnya hutan alam di Tanah Papua. Hal ini tidak
terlepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah di masa lalu, seperti massifnya penebangan
kayu oleh HPH di masa Orde Baru dan program transmigrasi kala itu serta kebijakan pelepasan
kawasan hutan untuk perkebunan yang massif dilakukan di masa reformasi hingga saat ini.
Massifnya pembukaan lahan perkebunan sawit di Tanah Papua memang diperkirakan akan
menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Terbukanya peluang kerja di perkebunan sawit
ini, selain nantinya diminati oleh masyarakat asli Papua, namun juga akan menjadi incaran
bagi para pendatang yang berasal dari luar Papua. Sensus BPS tahun 2010 menunjukkan
penduduk non-Papua mendominasi di lima wilayah, seperti Merauke (62,73%), Nabire
(52,46%), Mimika (57,49%, Keerom (58,68%) dan Jayapura (65,09%)14. Kelima wilayah
tersebut juga dikenal sebagai wilayah industri di Papua, seperti pertambangan, perkebunan
dan jasa, yang mengundang arus migrasi pendantang yang begitu tinggi.
Penduduk non-Papua yang semakin mendominasi ini juga menjadi kekhawatiran sebagian
pihak karena berpotensi akan menyebabkan konflik horizontal antara penduduk asli Papua
dan penduduk non-Papua. Hal ini dikarenakan ruang-ruang ekonomi juga didominasi oleh
penduduk non-Papua, termasuk pekerjaan-pekerjaan strategis di perkebunan sawit.
Dari sebagian permasalahan yang muncul di atas, tentunya membutuhkan intervensi yang
berbeda bagi penguatan kelompok buruh sawit dengan wilayah lainnya. Permasalahan yang
dihadapi buruh sawit di tanah Papua bukan hanya masalah yang terjadi di isu sektoralnya,
seperti beban kerja yang tinggi, praktik upah murah, status kerja, serta pemberangusan
serikat buruh. Namun buruh-buruh sawit di tanah Papua juga berpotensi menghadapi konflik
horizontal antara penduduk asli Papua dan penduduk non-Papua.
Di sisi lain, tidak banyak serikat-serikat buruh yang berhasil terbangun di tanah Papua hingga
saat ini. Hal ini dikarenakan kesadaran akan hak-hak buruh, khususnya buruh sawit belum
terbangun. Akibatnya pembangunan serikat buruh sebagai alat perjuangan untuk pemenuhan
hak-hak buruh juga tidak banyak terealisasi hingga saat ini. Ancaman akan PHK atau mutasi
jika terlibat dalam serikat buruh masih membayangi kesadaran buruh-buruh yang bekerja
di perkebunan sawit. Hingga saat ini hanya Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di PT
Freeport Indonesia dan Gabungan Serikat Buruh Indonesia di Papua Barat, khususnya kota
Manokwari, yang bisa teridentifikasi di tanah Papua.
Untuk itu, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dengan didukung oleh Mondiaal
FNV menyusun modul pelatihan terkait pendokumentasian isu-isu perburuhan di sektor
13

Lembar Fakta Deforestasi Dari Masa Ke Masa di Tanah Papua (Papua, Papua Barat dan Kepulauan Aru), Forest Watch Indonesia,
2019.

14

Eben E. Siadari, Data BPS: Penduduk Asli Jadi Minoritas d 5 Wilayah Papua, satuharapan.com, 23 Januari 2017, diakses
dari http://www.satuharapan.com/read-detail/read/data-bps-penduduk-asli-jadi-minoritas-di-5-wilayah-papua pada 5
Februari 2019
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perkebunan sawit. Hal ini untuk memandu organisasi masyarakat sipil serta masyarakat
pada umumnya untuk mendokumentasikan permasalahan perburuhan yang terjadi. Dari
pendokumentasian tersebut harapannya akan ditemukan sebuah strategi baru untuk
melakukan pengorganisasian bagi buruh-buruh perkebunan sawit, khususnya di Tanah Papua.
TUJUAN
1. Meningkatkan pemahaman mengenai konsep dasar pendokumentasisan dan
pencarian fakta yang dikaitkan dengan instrumen Hak Asasi Manusia
2. Meningkatkan pemahaman terkait hukum ketenagakerjaan dan dinamika perburuhan
di sektor perkebunan sawit
3. Meningkatkan keahlian untuk mengurai fakta-fakta yang ditemukan di lapangan

ISI MODUL
A. Penjelasan tentang modul
Modul ini terdiri dari beberapa materi yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat
dan/atau pekerja HAM yang akan melakukan atau mengadakan pelatihan untuk
mendokumentasikan isu perburuhan perkebunan sawit. Materi-materi tersebut
antara lain Sejarah dan Konsep HAM, Hukum Perburuhan dan Dinamika Perburuhan
di sektor perkebunan sawit, Pengantar Pendokumentasian, Pencarian fakta
pelanggaran HAM, Mengurai fakta pelanggaran HAM serta teknik wawancara.
Perspektif gender dipergunakan sebagai instrument analisis dalam pembahasan
setiap materi
B. Langkah-langkah
Setiap sesi pada pelatihan ini mengacu pada langkah siklus program. Langkahlangkah sesi disusun sebagai berikut:
1. Presentasi teori
Presentasi oleh fasilitator dengan menggunakan power point dan flip chart untuk
menjeaskan teori/tujuan, langkah-langkah penting dan penggunaan alat-alat
dalam pelatihan.
2. Ilustrasi atau contoh
Fasilitator memberi ilustrasi atau contoh penerapan alat dengan mengacu pada
contoh kasus yang disediakan
3. Kerja kelompok
Setiap kelompok berangkat dan mengembangkan penerapan alat-alat bersandar
pada contoh kasus
4. Laporan kelompok dan diskusi
Setiap kelompok atau satu kelompok, bergantung pada waktu dan jumlah
peserta, akan melaporkan hasil kerja kelompok kepada kelompok besar.
5. Umpan Balik dan Kesimpulan
Fasilitator akan menyediakan umpan balik dan komentar kepada kelompok besar
terhadap hasil laporan kelompok. Kemudian bersama kelompok besar menarik
kesimpulan bersama.
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6. Penutup
Langkah ini merupakan rangkuman sesi. Fasilitator bersama-sama peserta
meringkas gagasan-gagasan dan kecakapan yang diperoleh sepanjang sesi. Pada
langkah ini juga fasilitator menciptakan transisi ke sesi berikutnya. Langkahlangkah seperti yang diuraikan di atas bersifat luwes, artinya fasilitator sangat
dianjurkan mengembangkan ragam teknik untuk memproses setiap sesi. Langkahlangkah tersebut tidak harus diikuti secara kaku, sesuaikan dengan situasi dan
kondisi peserta serta kekayaan pengetahuan dan pengalaman fasilitator.
C. Durasi
Modul ini dirancang untuk pelatihan selama 4 (empat) hari. Tentu saja pengguna
modul dapat memodifikasi berdasarkan hasil penjajagan kebutuhan pelatihan yang
mengidentifikasi peserta sebelum pelatihan

SASARAN PESERTA
Peserta pelatihan adalah pekerja Hak Asasi Manusia dan/atau pendamping masyarakat
yang berasal dari Tanah Papua serta memiliki ketertarikan dengan isu perburuhan di sektor
perkebunan sawit.

MODEL PELATIHAN
Program pelatihan sangat menghargai pengalaman dan keterampilan yang dimiliki peserta.
Berpartisipasi dengan berbagi pengalaman antar peserta menjadi salah satu manfaat nyata
yang diperoleh peserta dalam program ini. Metodologi pelatihan bersifat interaktif dengan
penekanan pada kerja kelompok, permainan peran, studi kasus dan diskusi.
Proses pelatihan ini menganut prinsip-prinsip menyajikan dan menggali. Fasilitator dituntut
memainkan peran penting dalam mengelola dan memproses pertukaran pengetahuan dan
pengalaman antara fasilitator dan peserta, dan antar peserta sendiri. Dengan demikian
fasilitator dan peserta merupakan pelaku aktif pelatihan ini.
Pada akhir pelatihan diharapkan peserta dan fasilitator bersama-sama memetik pembelajaran
baru dan praktik lebih baik ke depan. Untuk itu, ragam teknik fasilitasi yang mengandalkan
komunikasi banyak arah digunakan dalam pelatihan ini, seperti presentasi, diskusi kelompok,
tanya jawab, dan lain-lain. Fasilitator dituntut untuk kreatif agar pelatihan menjadi
menyenangkan dan keterlibatan peserta menjadi tinggi.
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ALUR PELATIHAN
MATERI

MODUL SATU

POKOK BAHASAN

TUJUAN

METODE

ALOKASI
WAKTU

Pembukaan

Penjelasan mengenai
alasan latar belakang
pelatihan

Peserta mengetahui
latar belakang yang
mendasari diadakan
pelatihan

Pemaparan/
penjelasan
singkat

15 Menit

Perkenalan

Identitas diri para
peserta

Peserta dapat
mengenal satu sama
lain

Menggambar diri
Menceritakan
gambar diri
kepada peserta
lain

40 menit

Peserta memahami
alur pelatihan dan
memahami logika
pelatihan

Pemaparan dan
penjelasan

10 menit

Menjadikan pelatihan
yang berbasis
pada harapan dan
kekhawatiran dari
peserta baik dalam
metode, lembar kerja,
bahan bacaan dsb.

Diskusi bersama
Merumuskan
harapan dan
kekhawatiran
bersama

20 menit

Dikusi bersama
yang bersifat
interaktif

20 menit

TITIK AWAL

Memecah kekakuan
dan menciptakan
suasana yang nyaman
bagi semua peserta
Orientasi pelatihan

Alur/Sistematika
Pelatihan serta
Materi pelatihan
Metode pelatihan

Harapan,
kekhawatiran dan
kontribusi

Harapan-harapan
para peserta
terhadap pelathan
Kontribusi para
peserta terhadap
pelatihan

Agar pelatihan sesuai
dengan kebutuhan
peserta
Menciptakan
kepemilikan peserta
pada pelatihan.
Kontrak belajar

Seperangkat
rumusan
aturan yang
dirumuskan bersama
oleh peserta

Menjadikan aturan
yang dirumuskan
bersama sebagai
koridor untuk
mendukung
kelancaran proses
pelatihan.

Merumuskan
bersama

Menciptakan
kenyamanan belajar
selama pelatihan bagi
semua peserta

MODUL DUA:
PENGANTAR
HAM

Sejarah dan
Konsep HAM:
• Sejarah dan
Perkembangan
Hak Asasi
Manusia
• Konsep, Definisi,
dan Prinsipprinsip Hak
Asasi Manusia

Tonggak sejarah
dan perkembangan
HAM
Definisi HAM
Prinsip-prinsip dan
Karakteristik HAM.
Kewajiban Negara
dalam Hak Asasi
Manusia
Definisi
Pelanggaran Hak
Asasi Manusia

Memberikan
pengetahuan
mengenai sejarah
dan perkembangan
HAM.
Memberikan
pengetahuan dan
pemahaman kepada
peserta mengenai
konsep, definisi, dan
prinsip-prinsip HAM.

Pemaparan
narasumber;

150 menit

Diskusi interaktif
Diskusi
kelompok

Aktor-aktor yang
terlibat di dalam
penegakan dan
pemajuan HAM
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Instrumen Hak
Asasi Manusia:
• Instrumen Hak
Asasi Manusia
Internasional
• Instrumen Hak
Asasi Manusia
Nasional

Definisi instrumen
Hak Asasi
Manusia
DUHAM,
Instrumen Hak
Asasi Manusia
internasioal yang
mengikat Indonesia
Jenis-jenis
Instrument Hak
Asasi Manusia:
hukum keras (hard
laws) dan hukum
lunak (soft laws)

Memberikan
pemahaman
mengenai
Instrumen-instrumen
HAM Internasional,
Nasional, dan
Daerah

Pemaparan
narasumber;

150 menit

Diskusi interaktif
Diskusi
kelompok

Memberikan
pemahaman kepada
peserta bagaimana
menggunakan
Instrumen HAM

Instrumen Hak
Asasi Manusia
Nasional dan
Daerah
Hubungan antara
Instrumen HAM
Internasional
dengan Instrumen
HAM Nasional dan
Daerah
MODUL TIGA:
PERBURUHAN

Hukum
Perburuhan

Tanggung jawab
Negara dan
Perushaaan dalam
Perburuhan

Memberikan
pemahaman
mengenai sejarah
hukum perburuhan

Pemaparan
narasumber

Payung hukum
perburuhan
dan Instrumen
Perlindungan

Memberikan
pengetahuan dan
pemahaman terkait
hukum perburuhan
saat ini

Diskusi
kelompok

210 menit

Diskusi interaktif

Memberikan
pemahaman terkait
masalah-masalah
yang muncul dalam
hukum perburuhan
Memahami
instrumen-instrumen
internasional yang
relevan dengan isu
perburuhan
Perburuhan di
Sektor Perkebunan
Sawit

Dinamika
Perburuhan di
sektor Perkebunan
Sawit
Serikat Buruh
Perkebunan di
Indonesia

Mengetahui lebih
lanjut tentang
sejarah terbentuknya
serkat buruh
perkebunan
Memahami
pembagian kerja
antara buruh di
sektor perburuhan
Mengetahui lebih
lanjut kewajiban
negara, kewajiban
perusahaan, dan
peranan serikat
buruh
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narasumber;
Diskusi interaktif
Diskusi
kelompok

180 menit
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MODUL EMPAT:
MONITORING
DAN
DOKUMENTASI

Pengantar
Pendokumentasian

Definisi
Pendokumentasian,
Data dan Informasi
Jenis dokumen dan
informasi
Sistem dan Ring
Informasi

Pencarian Fakta
Pelanggaran HAM

Pemaparan
narasumber;

Memahami bentukbentuk dokumen
dan informasi serta
ring informasi

Diskusi
Kelompok

Relasi antara
pencarian fakta
dan kerja advokasi/
kampanye

Memahami relasi
antara pencarian
fakta dan advokasi

Tujuan Pencarian
Fakta

Memahami berbagai
tujuan pencarian
fakta

Konsep kerja
pencarian fakta

Mengurai Fakta
Pelanggaran HAM

Memahami konsep
dan definisi
pendokumentasian,
data dan informasi

Metodologi
berbasis peristiwa
Definisi peristiwa
dan tindakan
pelanggaran HAM
Orang dan Peran

Memahami
tentang konsep
pencarian fakta dan
dokumentasi

90 menit

Diskusi interaktif

Pemaparan
narasumber;

120 menit

Diskusi interaktif
Diskusi
Kelompok

Memahami tentang
metodologi yang
digunakan dalam
pencarian fakta

Pemaparan
narasumber;

Memahami
perbedaan
antara peristiwa
dan tindakan
pelanggaran HAM

Diskusi
Kelompok

180 menit

Diskusi interaktif

Memiliki
kemampuan untuk
mengurai fakta-fakta
pelanggaran HAM
Teknik Wawancara

Tahap-tahap
melakukan
wawancara

Memahami teknik
wawancara dalam
pencarian fakta

Tipe wawancara

Memilki
perencanaan
dalam melakukan
wawancara

Pemaparan
narasumber;

90 menit

Diskusi interaktif
Diskusi
Kelompok

Memiliki ketrampilan
dalam wawancara
MODUL LIMA:
RENCANA
TINDAK LANJUT

Rencana Tindak
Lanjut untuk
Merumuskan
Strategi Pemetaan

Identifikasi
Masalah dan Modal
apa yang dimiliki

Memiliki strategi
pemetaan bersama

Diskusi
kelompok

120 menit

Merumuskan
Strategi Pemetaan
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JADWAL PELATIHAN
JADWAL PELATIHAN PENDOKUMENTASIAN DASAR

Memetakan Potensi Pembangunan Serikat Buruh Perkebunan di Tanah Papua

Hari I

Hari II

Hari III

08.15 - 08.30

Registrasi

Registrasi

08.30 - 08.45

Pembukaan

Recap

Recap

Panitia

Kelompok

Kelompok

Kelompok

08.45 - 10.15

Perkenalan, orientasi dan
kontak belajar (Harapan,
kekhawatiran dan kontribusi)

Hukum Perburuhan

Pengantar
Pendokumentasian

Teknik Wawancara

Fasilitator

Narasumber

Fasilitator

Fasilitator

Pengenalan Konsep dan
Instrumen Hak Asasi Manusia

Hukum Perburuhan

Pencarian Fakta dan
Dokumentasi

Rencana Tindak Lanjut

Fasilitator

Narasumber

Fasilitator

Fasilitator

Pengenalan Konsep dan
Instrumen Hak Asasi Manusia
(lanjutan)

Perburuhan di sektor
perkebunan

Mengurai Fakta
Pelanggaran HAM

Fasilitator

Narasumber

Fasilitator

Diskusi Kelompok

Perburuhan di sektor
perkebunan

Mengurai Fakta
Pelanggaran HAM

Narasumber

Fasilitator

10.30 - 12.30

Ishoma

12.30 - 13.30
13.30 - 14.30

14.30 - 15.30

Coffe Break

15.30 - 16.00
16.00 - 17.00

Presentasi Kelompok

Perburuhan di sektor
perkebunan

Diskusi Kelompok

Narasumber
Ishoma

17.00 - 19.00
19.00 -

Recap

Coffe Break

10.15 - 10.30
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Hari IV

Tugas-tugas (tentatif)
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Tugas-tugas (tentatif)

Tugas-tugas (tentatif)
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MODUL 1: TITIK AWAL

MODUL 1:

Titik Awal

PENGANTAR MODUL
Modul ini merupakan modul pertama, yang bertujuan untuk menjadi titik awal dari proses
pembelajaran. Modul ini menjelaskan latar belakang, arah, tujuan dan sasaran pelatihan serta
alur pembelajaran dari pelatihan ini. Alur belajar dalam pelatihan ini dirancang dengan harapan
agar dalam pelatihan ini peserta, dengan pengalaman-pengalamannya, dapat berperanserta
aktif dan memperkaya proses pembelajaran ini sendiri. Fasilitator dan para nara sumber hadir
untuk membantu melancarkan proses sehingga peserta dapat saling belajar, berbagi pengalaman
dan menambahkan pengetahuan baru ke dalam kekayaan pengetahuan yang telah dimilikinya.
Pelatihan berdasar pada prinsip Pendidikan Orang Dewasa sehingga/dengan begitu semua
peserta diharapkan menyumbangkan pengetahuan dan pengalaman mereka.
Tahapan dalam modul ini memberikan kesempatan bagi para peserta untuk saling mengenal
satu sama lain, juga memberikan kesempatan untuk menyepakati bersama berbagai
aturan untuk menciptakan suasana nyaman sepanjang pelatihan. Pada dasarnya pelatihan
menekankan prinsip saling menghormati dan terbuka. Modul ini juga memberikan kerangka
dasar bagi peserta untuk mengenali isu-isu penting terkait hak asasi manusia dan bisnis yang
menjadi pengantar peserta untuk mengikuti pelatihan.

TUJUAN UMUM MODUL
Melalui modul ini, peserta diharapkan:
1. Mengetahui latar belakang yang mendasari diadakannya pelatihan dan tujuan
pelatihan
2. Mengenal satu sama lain serta memecah kekakuan dan menciptakan suasana yang
nyaman bagi semua peserta
3. Memahami alur pelatihan dan memahami logika pelatihan
4. Mengetahui harapan, kekhawatiran dan potensi yang ada di dalam kelas, lalu
mewujudkannya baik dalam metode, lembar kerja, bahan bacaan, dsb, agar pelatihan
sesuai dengan kebutuhan peserta
5. Mempunyai rasa memiliki pada pelatihan
POKOK BAHASAN
Modul ini terdiri tiga pokok bahasan, yaitu:
Pokok Bahasan 1 meliputi:
Kegiatan 1 Pembukaan
Kegiatan 2 Perkenalan
Kegiatan 3 Orientasi Pelatihan
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Pokok Bahasan 2 meliputi:
Kegiatan 1 Prospektus (Mengenali Harapan, Kekhawatiran dan Kontribusi)
Kegiatan 2 Kontrak Belajar

DURASI PENYAMPAIAN POKOK BAHASAN
Modul satu yang terdiri dari lima kegiatan membutuhkan waktu 105 menit

POKOK BAHASAN SATU:
PEMBUKAAN, PERKENALAN DAN ORIENTASI PELATIHAN
1.
2.
3.
4.
5.

Peserta mengetahui latar belakang pelatihan
Peserta mengetahui tujuan-tujuan pelatihan
Peserta saling mengenal satu sama lain;
Peserta memahami alur pelatihan dan memahami logika pelatihan
Peserta menetapkan kesepakatan bersama sebagai kontrak belajar
dan disepakati sebagai aturan bersama selama pelatihan

Kertas plano, proyektor infocus, alat tulis, dan alat presentasi lainnya

Kerangka Acuan Pelatihan

65 Menit

Kegiatan 1 Ucapan Selamat Datang dan Pembukaan (15 menit)
• Setelah semua partisipan masuk ruangan, kegiatan Selamat Datang
dan Pembukaan dapat dimulai. Panitia dapat memulai dengan
ucapan salam, lalu memperkenalkan diri, dan mengucapkan selamat
datang sekaligus membuka pelatihan.

M O D U L P E L AT I H A N 2 0 2 0
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•

•

Jelaskan bahwa kegiatan ini untuk mengawali proses pelatihan yang
akan berlangsung selama 4 hari, lalu sampaikan siapa organisasi
penyelenggara, jelaskan pula latar belakang dan tujuan pelatihan.
Gunakan power point untuk membantu menyajikan ucapan selamat
datang.
Selanjutnya panitia dapat menciptakan trasnsisi ke sesi berikutnya
dan menjelaskan acara selanjutnya, yaitu Kuliah Umum.

Kegiatan 2 Perkenalan (40 menit)
1. Fasilitator mengucapkan selamat datang kepada para peserta
pelatihan, lalu memperkenalkan diri dan menjelaskan tugas sebagai
fasilitator pelatihan. Selanjutnya jelaskan tujuan kegiatan, yaitu
agar peserta mengenal satu sama lain. Sampaikan bahwa kegiatan
ini diharapkan dapat menjembatani berbagai jarak antara peserta,
fasilitator, dan panitia penyelenggara. Sampaikan pula berapa lama
waktu yang diperlukan.
2. Fasilitator dapat memulai dengan mengundang peserta untuk
menawarkan gagasan cara berkenalan yang menarik dan minta
peserta memandu acaranya.
3. Jika tidak ada yang bersedia, langkah selanjutnya fasilitator dapat
menjelaskan suatu cara agar peserta berkenalan satu sama lain.
Fasilitator memberikan secarik kertas kepada setiap peserta dan
meminta peserta untuk menggambar secara sederhana isu hak asasi
manusia yang menjadi area kerjanya dan mengerjakannya selama
10 menit.
4. Jika semua peserta sudah selesai mengerjakan tugasnya, selanjutnya
fasilitator meminta setiap peserta untuk bergantian menjelaskan
makna gambar dengan terlebih dahulu menyebutkan nama dan
organisasi tempat bekerja. Setiap peserta memiliki waktu 2 menit
untuk menjelaskan
5. Langkah selanjutnya fasilitator mengajak peserta untuk memilih
satu kata sifat yang menggambarkan karakteristik diri peserta dan
berawal huruf sama dengan nama panggilan peserta (misalnya
CITRA: CEKATAN atau JOKO: JUJUR). Fasilitator dapat memulai
dengan namanya sendiri sebagai awal perkenalan.
6. Fasilitator membagikan name tag dan spidol serta meminta peserta
untuk menuliskan nama panggilan masing-masing pada name tag
dalam huruf besar agar mudah dibaca.
7. Pastikan semua peserta telah menuliskan namanya pada name
tag, selanjutnya fasilitator dapat menciptakan trasnsisi ke acara
berikutnya.
Kegiatan 3 Orientasi Pelatihan (10 menit)
1. Jelaskan secara ringkas tinjauan umum kerangka kerja, agenda dan
alur pelatihan serta logika pelatihan. Sampaikan pula tujuan-tujuan
pelatihan serta bagaimana pelatihan memenuhi harapan-harapan
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peserta dan bagaimana sumber daya yang telah diidentifikasi
dimanfaatkan selama pelatihan.
2. Selanjutnya fasilitator menjelaskan pokok-pokok bahasan pada
setiap sesi pelatihan dan rangkaian alur pelatihan. Undang peserta
untuk bertanya dan buka ruang tanya jawab.
3. Langkah berikutnya fasilitator menjelaskan metode yang dipakai
dalam pelatihan dan bagaimana peserta -dengan pengalamannyadapat berperan aktif dalam seluruh proses pembelajaran.
a. Belajar dimulai dengan pengalaman dan pengetahuan para
peserta. Pelatihan ini menggunakan pendekatan “berpusat pada
pelajar” (learner-centered), dan bertujuan untuk memperkuat
harga diri, rasa percaya diri dan pengembangan konsep diri
positif dari pelajar.
b. Setelah peserta berbagi pengalaman, pengalaman-pengalaman
tersebut dianalisa bersama dan dicari polanya.
c. Informasi baru dan teori baru dari para pakar/nara sumber serta
pikiran baru yang muncul dalam pelatihan ditambahkan pada
pengalaman peserta yang kemudian menciptakan ide-ide baru
bersama
d. Peserta mempraktikkan yang telah dipelajari dalam pelatihan
ke dalam keterampilan-keterampilan baru, mengembangkan
strategi dan rencana aksi
e. Peserta menerapkan apa yang telah mereka pelajari dalam
pelatihan ke dalam pekerjaan mereka setelah mereka kembali
ke tempat kerja masing-masing

Sumber:
Equitas, Membangun Kapasitas Tim Pendidikan RANHAM: Pelatihan untuk Pelatih. Equitas dan Direktorat Jenderal
HAM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bogor 16 – 20 Juli 2007
M O D U L P E L AT I H A N 2 0 2 0
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POKOK BAHASAN DUA: PROSPEKTUS DAN KONTRAK BELAJAR
1. Peserta mengenali Harapan, Kekhawatiran, dan Kontribusi yang
bisa diberikan selama pelatihan berlangsung, serta menghubungkannya dengan tujuan pelatihan
2. Peserta menetapkan kesepakatan bersama sebagai kontrak belajar
dan disepakati sebagai aturan bersama selama pelatihan

Kertas plano, selotip, meta plan, gunting, spidol, proyektor infocus, lap
top, alat tulis lain, dan alat presentasi lainnya

-------

40 Menit

Kegiatan 1 Prospektus: Mengenali Harapan, Kekhawatiran dan
Kontribusi (20 menit)
1. Sampaikan kepada peserta tentang sesi selanjutnya, tujuan, dan
berapa lama waktu yang diperlukan
2. Selanjutnya fasilitator membagikan 3 (tiga) kartu metaplan yang
berbeda warna kepada setiap peserta dan meminta masing-masing
peserta untuk mengisi kartu-kartu tersebut dalam waktu 3 menit.
Lalu fasilitator menjelaskan cara mengisi kartu-kartu tersebut:
a. Kartu pertama, peserta menuliskan harapan mereka terhadap
pelatihan misalnya “saya ingin memahami tanggung jawab
perusahaan terhadap hak asasi manusia”
b. Kartu kedua, peserta menuliskan hal yang dapat disumbangkan
untuk pelatihan misalnya “ Saya memiliki pengalaman menangani
kasus/masalah hak asasi manusia”
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c.

3.

4.

5.

6.

7.

Kartu ketiga, peserta menuliskan kekhawatiran mereka
terhadap pelatihan misalnya “saya tidak dapat mengikuti
pelatihan karena sakit”
Langkah berikutnya fasilitator meminta setiap peserta membaca
harapan dan sumbangan yang telah ditulis dan menempelkannya
pada kerta plano. Pastikan seluruh peserta telah menempelkan
kartu di kertas plano sebelum langkah berikutnya dimulai.
Jika semua kartu sudah ditempel, selanjutnya fasilitator membacakan
kembali harapan dan kontribusi yang ditawarkan para peserta, lalu
melakukan kategori dengan menggabungan harapan dan kontribusi
yang senada dalam satu kelompok penggabungan.
Hubungkan harapan, kekhawatiran dan kontribusi partisipan
dengan tujuan pelatihan dan peta pelatihan. Bila perlu, lakukan
penyesuaian dengan harapan, kekhawatiran dan keterampilan yang
ingin disumbangkan peserta.
Selanjutnya fasilitator mengidentifikasi kelompok harapan-harapan
yang muncul dan menjelaskan bagaimana pelatihan dapat memenuhi
harapan-harapan tersebut. Fasilitator juga mengidentifikasi
kontribusi yang diberikan oleh para peserta sebagai sumber daya
yang tersedia dalam pelatihan dan dapat membantu kerja peserta
selama pelatihan.
Sebagai penutup acara, tanyakan kepada peserta apakah ada yang
ingin berkomentar atau mengklarifikasi. Selanjutnya fasilitator
dapat menciptakan transisi ke sesi berikutnya, misalnya dengan
mengatakan ”Baiklah kawan-kawan. Kita telah menyimak Harapan
dan Hal yang bisa Disumbangkan dalam pelatihan ini. Selanjutnya kita
akan berdiskusi mengenai…..”

Kegiatan 4 Kontrak Belajar (20 menit)
1. Sangat lazim pada setiap pelatihan terjadi proses kesepakatan
bersama untuk mempertemukan antara kekhawatiran dan harapan
partisipan, fasilitator, dan panitia penyelenggara agar masingmasing dapat mengarahkan diri pada harapan tersebut. Fasilitator
dapat memberi pengantar mengenai pentingnya aturan bersama
yang disepakati selama pelatihan yang bersumber dari usulan
aturan yang disepakati bersama
2. Selanjutnya ajak peserta untuk memberi usulan aturan bersama
selama pelatihan. Bagi peserta menjadi dua kelompok. Satu
kelompok mendiskusikan aturan-aturan di dalam kelas, kelompok
lainnya mendiskusilan jadwal pelatihan lengkap dengan waktu
istirahat, fasilitator dapat membantu peserta menyusun jadwal
tersebut. Beri waktu 10 menit untuk diskusi.
3. Minta setiap kelompok menyiapkan bahan untuk mempresentasikan
hasil diskusinya. Sampaikan bahwa hasil diskusi dapat ditulis di
kertas plano dan boleh disajikan secara menarik.
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4. Selanjutnya kelompok dapat mempresentasikan hasil diskusi kepada
seluruh partisipan. Beri kesempatan kepada seluruh partisipan
untuk menanggapi, dan melengkapi apabila perlu. Beri waktu 2
menit untuk presentasi dan 3 menit untuk menanggapi.
5. Fasilitator mengajak peserta untuk menyepakati berbagai usulan
dari peserta menjadi aturan yang disepakati selama pelatihan dan
menekankan bahwa pelatihan merupakan milik bersama.
6. Tempelkan masing-masing hasil kerja kelopompok pada tempat yang
mudah dilihat oleh seluruh partisipan sebagai acuan pembahasan
materi pelatihan selama proses pelatihan berlangsung.
Penutup
Fasilitator dapat menutup sesi dengan dengan memastikan seluruh
peserta merasa nyaman dengan aturan bersama dan berkomitmen
untuk melaksanakannya bersama. Selanjutnya fasilitator melakukan
transisi ke modul dan kegiatan berikutnya.

Tetapkan aturan yang disepakati menjadi aturan bersama, selanjutnya
dicantumkan sebagai aturan kelas, misalnya:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Peserta wajib hadir pada setiap sesi
Hadir tepat waktu
Terlibat secara aktif dalalm semua sesi dan aktivitas
Pakaian rapi, bebas dan sopan
HP silent atau dimatikan selama sesi berlangsung
Saling menghormati sesama peserta dalam pendapat dan sikap

Diskusikan dengan peserta apakah perlu sanksi jika ada yang melanggar
aturan yang telah disepakati, dengan tetap menjaga rasa hormat dan
saling menghargai.
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MODUL 2:

Pengantar Hak Asasi Manusia

PENGANTAR MODUL
Modul ini menjelaskan tentang Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Konsep
Mendasar Hak Asasi Manusia yang mencakup tonggak sejarah dan perkembangan hak asasi
manusia, definisi hak asasi manusia, prinsip-prinsip dan karakteristik hak asasi manusia. Modul
ini juga menjelaskan kewajiban negara dalam hak asasi manusia, definisi pelanggaran hak asasi
manusia serta, aktor-aktor yang terlibat di dalam penegakan dan pemajuan hak asasi manusia.
Selain itu modul ini juga menjelaskan Instrumen Hak Asasi Manusia yaitu definisi instrumen
hak asasi manusia, DUHAM, instrumen hak asasi manusia internasioal yang mengikat
Indonesia. Selain itu akan dijelaskan juga mengenai jenis-jenis instrumen hak asasi manusia:
hukum keras (hard laws) dan hukum lunak (soft laws), instrumen hak asasi manusia nasional
dan daerah serta hubungan antara instrumen hak asasi manusia internasional dengan
instrumen hak asasi manusia nasional dan daerah
Dua pokok bahasan tersebut akan diproses dengan metode ceramah dan diskusi kelompok. Modul
ini dilengkapi dengan bahan diskusi kelompok dan lembar rujukan tentang konsep dan prinsipprinsip hak asasi manusia serta instrumen hukum nasional dan internasional hak asasi manusia.
TUJUAN UMUM MODUL
Melalui modul ini peserta diharapkan:
1. Memiliki pengetahuan mengenai sejarah dan perkembangan HAM.
2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep, definisi, dan prinsipprinsip HAM.
3. Memiliki pemahaman mengenai instrumen-instrumen HAM Internasional, Nasional,
dan Daerah
4. Memiliki kefasihan menggunakan instrumen HAM
POKOK BAHASAN
Modul ini terdiri dari dua pokok bahasan yaitu:
1. Konsep dan Sejarah HAM meliputi:
Kegiatan 1 Pembahasan Konsep dan Sejarah HAM
Kegiatan 2 Pembahasan Prinsip-prinsip HAM
Kegiatan 3 Pembahasan Hasil Diskusi Kelompok bersama Narasumber
2. Pembahasan Instrumen Hak Asasi Manusia meliputi:
Kegiatan 1 Presentasi Narasumber tentang Instrumen HAM
Kegiatan 2 Diskusi Kelompok tentang Instrumen HAM
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DURASI PENYAMPAIAN POKOK BAHASAN
Modul dua yang terdiri dari dua kegiatan membutuhkan waktu 300 menit
POKOK BAHASAN SATU: KONSEP DAN SEJARAH HAK ASASI MANUSIA
1. Peserta memiliki pengetahuan mengenai sejarah dan perkembangan
HAM.
2. Peserta memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep,
definisi, dan prinsip-prinsip HAM

1. Film, foto, kertas plano, selotip, metaplan, gunting, spidol, in focus,
alat tulis, dan alat presentasi lainnya
2. Lembar kerja
3. Lembar studi kasus

1.
2.
3.
4.

Film tentang sejarah hak asasi manusia
Lembar kerja
Lembar studi kasus
Manfred Nowak, “Introduction to International Human Rights Regime”,
Nijhoff , 2004
5. M.R. Ishay, “The History of Human Rights: from Ancient Times to
Globalisation Era”, University of California Press, 2008
6. Jack Donelly, “Universal Human Rights in Theory and Practice”, Cornell
University Press, 2013
120 menit

Kegiatan 1: Pembahasan Konsep dan Sejarah HAM (60 menit)
1. Fasilitator menjelaskan mengenai tujuan umum materi dan tujuan
khusus setiap pokok bahasan.
2. Selanjutnya fasilitator memandu peserta untuk menonton film
mengenai hak asasi manusia dengan terlebih dahulu membacakan
sinopsis film untuk membantu peserta memahami isi film. Minta
peserta untuk mencatat hal-hal penting dari film tersebut, atau hal
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3.

4.

5.

6.

7.

yang dianggap menarik oleh peserta. Kegiatan ini akan berlangsung
selama 10 menit.
Usai menyaksikan film, fasilitator meminta peserta untuk kembali
ke dalam kelompok yang telah dibentuk sebelumnya lalu bagikan
bahan bacaan tentang sejarah hak asasi manusia kepada setiap
kelompok. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan sejarah
hak asasi manusia dalam time line sejarah hak asasi manusia dengan
menggunakan lembar kerja 3.1. Ingatkan peserta bahwa waktu
untuk kegiatan ini adalah 15 menit.
Selanjutnya setiap kelompok dipersilakan memaparkan hasil
diskusi kelompok. Setiap usai memaparkan, tanyakan pada anggota
kelompok apakah ada yang ingin menambahkan atau melengkapi.
Minta kelompok lain untuk menanggapi guna menajamkan hasil
diskusi kelompok tersebut.
Kegiatan selanjutnya adalah pemaparan dari narasumber untuk
menjelaskan konsep hak asasi manusia. Fasilitator mempersilakan
narasumber untuk mempresentasikan materi, dan membantu
narasumber menyiapkan peralatan bila diperlukan. Presentasi ini
akan berlangsung selama 20 menit.
Setelah narasumber selesai memaparkan materi, fasilitator
mengundang peserta untuk bertanya atau berkomentar, dan
mempersilahkan narasumber menjawab atau memberi tanggapan.
Kegiatan ini akan berlangsung selama 15 menit. Jika sudah
selesai, akhiri kegiatan dengan mengucapkan terimakasih kepada
narasumber.
Tanyakan pada peserta apakah ada yang ingin berkomentar atau
mengklarifikasi, selanjutnya tutup sesi dengan membuat transisi ke
kegiatan berikutnya.

Kegiatan 2: Pembahasan Konsep dan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia
(60 menit)
1. Bagi peserta ke dalam 3-4 kelompok. Selanjutnya fasilitator
membagikan kliping berita tentang dampak perkebunan sawit
terhadap masalah-masalah sosial.
2. Minta kelompok untuk membaca kliping berita dan mendiskusikan
isu-isu dan masalah-masalah sosial yang muncul
3. Fasilitator meminta setiap kelompok untuk menghubungkan isu-isu
dalam kliping berita dengan konteks isu yang terdapat di wilayah
kerja para peserta.
4. Langkah berikutnya minta setiap kelompok untuk mendiskusikan
permasalahan yang diidentifikasi dengan menjawab beberapa
pertanyaan:
a. Permasalahan sosial apa yang terjadi?
b. Apa dampak positif atau negatif dari keberadaan perusahaan?
c. Hak-hak apa saja yang dinikmati (bila dampaknya positif) atau
dilanggar (bila dampaknya negatif)?
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d.

Apa dampak positif atau negatif dari keberadaan perusahaan
bagi kelompok rentan?
e. Apa saja hak-hak kelompok rentan yang dinikmati (bila
dampaknya positif) atau dilanggar (bila dampakya negatif)?
Ingatkan peserta bahwa waktu untuk diskusi ini adalah 15 menit
5. Minta setiap kelompok untuk menentukan satu orang yang
akan mewakili kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusi
kelompok di hadapan kelompok besar. Sediakan waktu 5 menit
untuk presentasi dan 2 menit untuk menanggapi.
6. Jika seluruh kelompok sudah menyampaikan presentasi,
tanyakan pada peserta apakah ada yang ingin berkomentar atau
mengklarifikasi. Selanjutnya fasilitator dapat menutup sesi dan
membuat transisi ke kegiatan berikutnya.
Kegiatan 3: Pembahasan Hasil Diskusi Kelompok bersama Narasumber
(30 menit)
1. Fasilitator meminta narasumber untuk membahas hasil diskusi
kelompok dan mengabstraksikannya dalam konsep kewajiban
negara serta menjelaskan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia
2. Jika narasumber selesai melakukan pembahasan, fasilitator dapat
membuka ruang tanya jawab dan diskusi antara narasumber dan
para peserta. Jaga diskusi agar tetap fokus dan waktu berjalan
sesuai jadwal.
3. Sebelum sesi ini diakhiri, tanyakan kepada peserta apakah ada yang
ingin berkomentar atau klarifikasi
Penutup
Fasilitator merangkum hasil diskusi dan paparan narasumber serta
mencatat dalam potongan-potongan kertas karton beberapa butir
penting dari konsep dasar hak asasi manusia lalu menempelkannya
pada papan. Butir-butir penting ini dapat digunakan pada kegiatan
berikutnya sebagai pengingat bagi para peserta.





Fasilitator meminta peserta menggunakan lembar kerja untuk
diskusi kelompok
Fasilitator memberi contoh cara mengisi lembar kerja
Fasilitator dapat mengembangkan lembar kerja sesuai dengan
dinamika kelas dan kebutuhan peserta
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LEMBAR KERJA 2.1. :
TIMELINE SEJARAH HAK ASASI MANUSIA

LEMBAR KERJA 2.2.
Wilayah kerja

Sektor kerja/operasi perusahaan

Perubahan-perubahan akibat keberadaan perusahaan di wilayah kerja

Dampak Positif Keberadaan Perusahaan
Dampak Positif

Hak yang dinikmati

Dampak Negatif Keberadaan Perusahaan
Dampak Negatif

40

M O D U L P E L AT I H A N 2 0 2 0

Hak yang terlanggar

M O D U L 2 : P E N G A N TA R H A K A S A S I M A N U S I A

Dampak Positif Perusahaan bagi Kelompok Rentan
Dampak Positif Perusahaan bagi Kelompok
Rentan

Hak yang dinikmati

Dampak Negatif Perusahaan bagi Kelompok Rentan
Dampak negatif perusahaan bagi kelompok
rentan

Hak-hak kelompok rentang yang terlanggar
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LEMBAR BACAAN: “ KONSEP DAN SEJARAH HAK ASASI MANUSIA”
Hak asasi manusia didefinisikan oleh PBB “rights inherent to all human beings, whatever our nationality, place of residence, sex, national or ethnic origin, colour, religion, language, or any other status. We
are all equally entitled to our human rights without discrimination.” Hak asasi manusia dijamin oleh
hukum dalam bentuk perjanjian (treaty), hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum
maupun sumber hukum internasional lainnya.
Hukum Internasional Hak Asasi Manusia memberikan amanah bagi negara-pemerintah untuk memangku kewajiban dengan beberapa kewajiban yaitu kewajiban untuk menghormati, melindungi
dan memenuhi hak asasi manusia. Hukum ini bersumber dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), 1948 maupun dua Kovenan Internasional tetang Hak-hak Sipil dan politik serta
Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Konvensi tematik internasional lainnya. Selain itu, terdapat beberapa konvensi penting misalnya International Labour Organisation (ILO) secara khsus terkait dengan tempat kerja.
KONSEP DAN SEJARAH HAK ASASI MANUSIA
Roichatul Aswidah
Sering dinyatakan bahwa hak asasi manusia dipunyai oleh manusia, semata-mata karena dirinya
manusia. Pernyataan ini memang tidak banyak menjelaskan (Freeman 2002:60-61). Namun,
memang demikianlah sesungguhnya. Hak asasi manusia ada, tidak agar manusia dapat hidup,
namun lebih dari itu, agar manusia dapat hidup bermartabat dan tidak kehilangan kemanusiannya
(Donnelly 2003:16). Oleh karena itu fokus perbincangan mengenai hak asasi manusia terletak pada
manusia dan martabatnya. Dapat dicontohkan disini martabat seseorang akan terlanggar bila disiksa,
menjadi budak, tanpa makanan, atau pakaian (Nowak 2003:1). Untuk menjaga martabatnya,
manusia kemudian mempunyai hak misalnya hak untuk tidak disiksa atau menjadi budak.
Konsep hak asasi manusia modern menempatkan manusia sebagai pemegang hak (rights holder)
dan negara sebagai pemegang kewajiban (duty bearer). Sementara itu, pernyataan bahwa hak
asasi manusia dipunyai oleh manusia semata karena dirinya manusia mengandung konsekuensi
penting; bahwa manusia mempunyai kedudukan yang sama yang melintas perbedaan-perbedaan
baik kelas, kasta, agama maupun ras (Jones 1994: 4).
Sekilas Sejarah Hak Asasi Manusia
Sejarah hak asasi manusia sangat panjang. Dapat dikatakan seluruh belahan dunia, peradaban
dan agama menyumbang pada sejarah tersebut. Oleh karena itu pertanyaan darimanakah asal
hak asasi manusia menjadi sebuah pertanyaan yang tak akan pernah terjawab (Ishay 2008:6).
Walau Eropa menjadi tempat berpaling saat orang menyebut sejarah hak asasi manusia, namun
sistem nilai yang termanifestasikan dalam hak asasi manusia bukanlah khusus milik Eropa.
Nilai-nilai hak asasi manusia dapat ditemukan pada semua peradaban dan agama besar dunia.
Kehidupan yang berkemanusiaan dan bermartabat, kebebasan, kesetaraan serta kepemilikan
dilindungi oleh semua petunjuk moral yang menjadi standar hukum pidana dan keadilan yang
juga menjadi aturan tertinggi (golden rule) yang dapat ditemukan dalam semua peradaban dan
agama-agama di dunia, misalnya Hindu, Judaism, Kristen, Islam dan Budha (Nowak 2003:9).
Contohnya, larangan membunuh dan mencuri yang ada pada setiap agama sangat dekat dengan
konsep hak asasi manusia dan mempunyai implikasi adanya jaminan hak hidup dan hak atas
kepemilikan (Ishay 2008: 27-28).
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Sumbangan berbagai peradaban dan agama dalam sejarah hak asasi manusia dapat kita lacak.
Kitab Hamurabi (Babilonia) yang pertama kali ditulis hampir empat ribu tahun sebelum Kristus
telah memberikan hak-hak kepada warga negara. Pada saat kekaisaran Romawi dan Yunani hakhak tersebut diberikan kepada kelompok-kelompok atau kelas-kelas tertentu dalam masyarakat
(Robertson 2002: 3). Walaupun baru untuk kelompok-kelompok tertentu, hal ini menjadi
sumbangan penting tentang adanya hak-hak yang dipunyai warga negara. Raja Cyrus dari Persia,
dua ribu lima ratus tahun yang lalu telah membuat ketentuan bahwa tidak seorangpun dapat
dipaksa untuk memeluk agama tertentu. Prinsip solidaritas dan keadilan dibahas dengan intensif
di Al Qur’an yang merupakan sumber dasar bagi ajaran Islam. Sementara itu, ajaran sentral dari
Kristianitas adalah dilepaskannya kekerasan dan pernyataan adanya solidaritas pada sesama. Al
Qur’an sama dengan ajaran Yahudi, Kristianitas dan sumber keagamaan serta peradaban lain
menekankan keadilan yang tidak memihak (Ishay 2008: 34-44).
Semua ajaran agama dan peradaban di atas menyumbang pada perkembangan hak asasi manusia
modern. Konsep hak asasi manusia modern kemudian mengembangkan nilai-nilai dan ajaran
itu dengan mengubah frasa ’kewajiban’ yang ada pada rumusan-rumusan sebelumnnya, seperti
’dilarang bagimu untuk membunuh’ menjadi rumusan hak. Hal inilah yang menjadi capaian
besar pada abad pencerahan di Eropa dan doktrin rasionalistik hukum kodrat yaitu mengakui
individu memiliki hak dan menempatkan mereka sebagai pusat dari sistem sosial dan hukum.
Gagasan hak dari individu yang bersifat kodrati, inherent, dan tak dapat dicabut ini mengubah
paradigma tentang pengertian negara dan keseluruhan fungsinya yang disandarkan pada teori
kontrak sosial Negara tidak lagi diakui mandatnya dari Ilahi. Fungsi negara adalah untuk
melindungi hak-hak kodrati individu (Nowak 2003:9).
Beberapa peristiwa penting dan sejumlah revolusi mengantarkan perkembangan konsep hak asasi
manusia tersebut. Magna Charta yang terjadi di Inggris pada 1215 memberikan tonggak penting
yaitu pembatasan kekuasaan negara antara lain dengan pencantuman bahwa siapapun tidak
boleh diingkari atau ditunda pemberian keadilan atau hak-haknya, melarang seorang manusia
merdeka ditahan, dipenjara dan dibuang kecuali atas putusan yang sah atau oleh hukum. Selain
itu, Magna Charta menekankan hak atas kepemilikan dengan menyatakan hak itu tidak saja
dimiliki kelas bangsawan tetapi kelas yang lebih luas (Robertson 2002: 5; Freeman 2002: 18).
Glorious Revolution yang terjadi di Inggris, pada 1668 memunculkan Bill of Rights. Revolusi ini
menandai berakhirnya kekuasaan mutlak raja-raja dan mendeklarasikan:
• Hak anggota parlemen untuk mem-veto keputusan-keputusan raja-raja untuk memungut
pajak baru dan juga menikmati kebebasan berdebat tanpa penuntutan di hadapan hakim raja.
• Hak warga negara untuk hidup di bawah perlindungan hukum yang telah diputuskan
parlemen tanpa campur tangan raja
• Hak untuk mendapatkan proses hukum yang layak melalui seleksi juri.
• Hak untuk tidak dihukum dengan hukuman kejam yang dan tidak lazim (mis: pemotongan
alat kelamin, penyeretan dan penjagalan, dll).
Tahun 1679 Habeas Corpus Act memberikan hak untuk tidak ditahan tanpa dasar hukum yang
juga harus diuji di depan pengadilan. (Robertson 2002: 5-6).
Revolusi Amerika menyumbang pada keberadaan hak-hak yang tidak dapat dicabut dengan
mewadahinya dalam Konstitusi Amerika 1789. Walaupun belum menghapus perbudakan
dan kerja paksa sampai 1865, Konstitusi Amerika saat itu telah memberikan jaminan habeas
corpus, dan peradilan yang jujur (Robertson 2002: 10-11). Sementara itu, Revolusi Perancis
(1789) menyumbang pada penegasan tentang kesetaran .Deklarasi hak-hak manusia dan warga
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negara memberikan gambaran yang rinci mengenai hak-hak yang bersifat kodrati yang tidak
dapat dicabut yang merupakan hak asasi yang dimiliki oleh manusia sejak ia lahir dan harus
dilindungi oleh negara agar penggunaannya tidak merugikan orang lain. Deklarasi menyebutkan
bahwa yang terakhir ini kemudian harus diatur oleh hukum dan tidak dapat didefinisikan
secara semena-mena oleh Pemerintah. Konstitusi Perancis, 1791, kemudian mengikuti Deklarasi
tersebut. Hal yang harus disebut adalah konstitusi itu mengatur pula ranah hak ekonomi, sosial
dan budaya dengan memuat ketentuan tentang penyediaan bantuan bagi masyarakat miskin dan
pendidikan gratis bagi publik (Freeman 2002: 25; Robertson 2002: 11).
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
Periode sejak Revolusi Perancis sampai PD II merupakan era yang gelap bagi perkembangan hak
asasi manusia. Kepedulian internasional tentang hak asasi manusia memang terlihat pada upaya
penghapusan perbudakan, hukum humaniter, perlindungan minoritas dan emansipasi wanita/
perempuan. Namun demikian, sebab utama menjelmanya kembali gagasan hak asasi manusia
adalah tindakan kejam fasisme NAZI dan Jepang pada PD II. Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia bertujuan untuk menghindari terulangnya kembali kekejaman NAZI dan kekejaman
lain yang terjadi. Hal itu dinyatakan secara jelas dalam paragraf kedua pembukaan DUHAM.
DUHAM disiapkan oleh Komisi HAM yang dibentuk oleh Dewan Ekonomi dan Sosial, PBB
melalui 81 pertemuan selama 2 tahun. MU PBB mengesahkan DUHAM pada 10 Desember
1948 dengan 48 negara setuju, 8 abstain (6 Negara Komunis, Arab Saudi dan Afrika Selatan).
Negara-negara yang menyetujui, sebagian besar dari Eropa, Amerika bagian Utara dan Amerika
Latin, serta beberapa dari Afrika dan Asia. DUHAM pada awalnya tidak diniatkan untuk dapat
memberi kewajiban hukum bagi negara tetapi merupakan serangkaian tujuan yang diharapkan
dicapai oleh negara-negara. DUHAM merupakan dokumen moral dan politik pertama yang
sifat universalitasnya paling meyakinkan. DUHAM telah berpengaruh besar pada hukum dan
politik. Sebelum PD II tidak ada hukum internasional HAM. Saat ini telah ada instrumeninstrumen hak asasi manusia beserta mekanisme penegakannya. DUHAM juga menjadi sumber
gerakan HAM baik nasional maupun internasional dan juga oposisi politik untuk menentang
tirani negara (Freeman 2002: 36)
Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia
Nilai-nilai hak asasi manusia tentu juga mengakar dalam sejarah peradaban Indonesia. Nilai
kesetaraan di depan hukum, misalnya dapat dilacak pada sejarah ketika Ratu Shima dari
kerajaan Kalingga, Jawa, yang menghukum putranya sendiri karena melanggar aturan yang telah
ditetapkan.
Sementara itu perbincangan mengenai hak asasi manusia pada tataran kenegaraan dapat kita
lacak pada awal pendirian negara kita. Saat sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tepatnya saat pembahasan mengenai rancangan UndangUndangn Dasar, pembicaraan mengenai hak asasi manusia mengemuka. Saat itu, para pendiri
negara kita saling berbeda pendapat. Soepomo dan Soekarno menolak dicantumkannya hak asasi
warga negara. Soekarno berpandangan bahwa hak asasi manusia merupakan paham individualisme
dan liberalisme (Risalah Sidang BPUPKI, Sekretariat Negara 1992: 1999-2008; Hukum HAM,
Pusham UII 2008: 238-241). Sementara itu Soepomo mempunyai alasan lain. Bahwa negara
integralistik dimana negara dan rakyat bersatu merupakan negara yang cocok untuk masyarakat
Indonesia. Maka hak individu tidak relevan karena individu merupakan bagian dari negara
(Pusham UII 2998: 239). Namun demikian, Hatta dan Yamin bersikukuh agar ada pencatuman
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hak dalam UUD. Alasannya adalah untuk menjaga agar negara yang dibentuk tidak menjadi
negara kekuasaan (Risalah BPUPKI, Sekretariat Negara 1992: 209-210; Pusham UII 2998: 239240). Akhirnya kita tahu bahwa hak asasi manusia dicantumkan dengan rumusan hak warga
negara yang rumusannya terbatas antara lain pada Pasal 27 tentang kesamaan di depan hukum
dan hak atas pekerjaan yang layak, pasal 28 tentang hak berkumpul dan berpendapat dan Pasal
29 tentang kemerdekan penduduk untuk memeluk agama dan kepercayan masing-masing.
Pencatuman hak asasi manusia secara lebih lengkap terdapat dalam UUD Republik Indonesia
Serikat 1949. Bagian V UUD tersebut memasukkan serangkaian ketentuan tentang hak asasi
manusia yang lebih lengkap daripada UUD 1945. UUD RIS memuat 27 pasal yang menjamin
hak asasi manusia dan meliputi baik sipil dan politik, maupun ekonomi, sosial dan budaya. UUD
Sementara 1950 juga memuat ketentuan yang hampir sama baik jumlah pasal maupun rumusan
ketentuannya. Namun UUD 1950 menambah ketentuan satu pasal tentang pembatasan hak dan
persyaratannya.
Pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang menyatakan kembali
pada UUD 1945. Konstituante yang telah berhasil menyepakati 24 hak asasi manusia yang
sebenarnya akan disusun dalam satu bab dalam konstitusi, dibubarkan oleh Soekarno. Dengan
kembali pada UUD 1945, hak asasi manusia pun ’hilang’ dari konstitusi kita dan kehilangan
status konstitusionalnya (Pusham UII 2008: 241).
Seluruh ketentuan dalam UUD 1945 tidak mengalami perubahan sampai pada 2000. Saat era
reformasi, melalui amendemen II pada 2000, dimasukkanlah serangkaian ketentuan mengenai
hak asasi manusia yang meliputi baik hak sipil maupun hak ekonomi, sosial dan budaya.
Rumusan dalam UUD 1945 yang diamendemen pun menggunakan istilah hak asasi manusia
dan bukan hak warga negara.
Upaya untuk memasukkan hak asasi manusia dalam UUD 1945 tersebut, sebelumnya didahului
oleh upaya penyusunan piagam hak asasi manusia. Piagam tersebut ditetapkan melalui TAP MPR
No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang mengakui hak asasi manusia sebagai
karunia Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat kodrati dan melekat meliputi hak untuk hidup,
hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi,
hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas
oleh siapapun (Piagam HAM, Pembukaan, paragraf 2). Penyusunan Piagam ini pun sebenarnya
merupakan jelmaan dari upaya sebelumnya, tahun 1968. Dalam Sidang MPRS 1968 telah
tersusun ‘Rancangan Keputusan MPRS tentang Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-hak
serta Kewajiban warga Negara”. Namun Rancangan ini gagal dimajukan dalam Sidang Umum
karena ketidaksetujuan Fraksi Karya Pembangunan dan ABRI (Pusham UII 2008: 241).
Prinsip-Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia dalam DUHAM
Tidak ada definisi resmi hak asasi manusia dalam hukum internasional. DUHAM memuat dua
jenis hak yaitu hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya yang menegaskan bahwa
hak asasi manusia bukan hanya hak sipil atau politik saja atau sebaliknya hak ekonomi, sosial dan
budaya saja (Nowak 2003: hal. 75-76). DUHAM juga memuat prinsip-prinsip dasar hak asasi
manusia. Dari prinsip-prinsip itu kita tahu karakteristik hak asasi manusia sebagai berikut:
a. Prinsip tak dapat dicabutnya (inalienable) hak asasi manusia:
Pasal 1 DUHAM menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai
martabat dan hak yang sama serta dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul
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satu dengan yang lain. Pasal ini menegaskan bahwa hak untuk kebebasan dan persamaan
merupakan hak yang diperoleh sejak lahir yang dengan demikian tidak dapat dicabut oleh
siapapun (Komnas HAM, Lembar Fakta HAM, Edisi II: 15).
b. 		Prinsip Kesetaraan dan Non-diskriminasi
Prinsip ini dapat kita temukan dalam Pasal 2 (paragraf 1) yang menyatakan bahwa setiap orang
berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam DUHAM 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.
(Komnas HAM, Lembar Fakta HAM, Edisi II: 15).
c. Prinsip Tak Terbagi (Indivisible), Saling Bergantung (Interdependent) dan Saling Berhubungan
(Interelated)
Kandungan dua jenis hak (hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya) dalam
DUHAM menegaskan sifat tidak dapat dapat dibaginya hak (indivisibility), saling bergantung
(interdependent) dan saling berhubungan (interrelated). Pelaksanaan prinsip ini selama bertahuntahun terpengaruh oleh adanya politik perang dingin serta adanya pemerintahan yang bersifat
otoriter. Saat perang dingin, blok barat yang merupakan penganjur hak sipil dan politik,
seringkali mengesampingkan hak ekonomi, sosial dan budaya. Sementara itu, blok timur berada
pada ekstrim lainnya. Selain itu, banyak rezim otoriter yang berdalih melakukan pemajuan,
perlindungan dan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya dengan mengorbankan hak sipil
politik (trade off). Hal itu misalnya dapat kita lihat di Indonesia di bawah pemerintah Orde Baru.
Prinsip tak terbagi, saling bergantung dan saling berhubungan tidak memperbolehkan adanya
pemenuhan hak tertentu dengan mengorbankan hak yang lain.
Prinsip ini akhirnya ditegaskan kembali melalui Deklarasi dan Program Aksi Wina, 1993 yang
merupakan hasil Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia dengan menyatakan bahwa semua hak
asasi manusia adalah universal, tidak dapat dipisahkan, saling bergantung dan saling terkait
(Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993: para 5).
Prinsip Universal Hak Asasi Manusia
Prinsip ini sengaja dibahas paling akhir karena menjadi isu yang paling sering diperdebatkan
dibandingkan dengan prinsip-prinsip lainnya. Prinsip ini dapat kita lihat dan baca dalam
Mukadimah paragraf 8 yang menyatakan:
“Memproklamirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai standar umum pencapaian
semua manusia dan semua bangsa dengan tujuan bahwa setiap individu dan setiap organ
masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha melalui cara pengajaran
dan pendidikan untuk memajukan penghormatan terhadap hak dan kebebasan ini,dan melalui
upaya-upaya yang progresif baik secara nasional dan internasional, menjamin pengakuan dan
ketaatan yang universal dan efektif, baik oleh rakyat Negara Pihak maupun rakyat yang berada
di dalam wilayah yang masuk dalam wilayah hukumnya”
Dapat kita baca bahwa Deklarasi itu ditegaskan sebagai Deklarasi Universal. Kata-kata ‘standar
umum pencapaian semua manusia dan semua bangsa’ menegaskan kembali sifat universalitas
dari hak asasi manusia yaitu bahwa hak asasi manusia adalah keberhasilan seluruh umat manusia
dan bangsa di dunia dan bukan sebagian atau pun satu dua bangsa saja.
Namun, seperti dinyatakan di atas, prinsip universalitas hak asasi manusia adalah prinsip yang
paling sering mengundang perdebatan. Beberapa tahun yang lalu pemimpin-pemimpin politik
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di Asia --misalnya Lee Kuan Yew, Mahathir Mohammad dan Soeharto-- menantang universalisme
hak asasi manusia dan mengemukakan gagasan mengenai nilai-nilai Asia (Asian values). Di
sini universalitas hak asasi manusia dipertentangkan dengan nilai-nilai budaya setempat.
Perdebatan mengenai universalitas hak asasi manusia juga muncul karena kenyataan bahwa saat
DUHAM diproklamirkan 58 Negara yang terlibat sebagian besar dari Amerika Utara, Eropa
dan Amerika Latin dan sedikit dari Asia dan Afrika. Negara-negara di Asia dan Afrika saat itu
masih dalam penjajahan dan belum merdeka. Sementara itu saat ini jumlah anggota PBB adalah
192 negara, hampir empat kali lipat dari tahun 1948. Oleh karena itu sering dinyatakan bahwa
DUHAM tidak mewakili seluruh bangsa-bangsa di dunia. Perdebatan yang muncul kemudian
mempertentangkan universalitas hak asasi manusia dengan partikularitas budaya atau pun latar
belakang sosial dan sejarah masing-masing bangsa.
Meskipun demikian, seperti ditegaskan di atas, hak asasi manusia adalah manifestasi dari
nilai-nilai agama dan peradaban di dunia. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia pada 1993
menyatakan bahwa universalitas dan partikularitas tidak dapat dipertentangkan, sebagai berikut:
“Semua hak asasi manusia adalah universal, tidak dapat dipisahkan, saling bergantung dan saling
terkait. Masyarakat internasional secara umum harus memperlakukan hak asasi manusia di seluruh
dunia secara adil dan seimbang, dengan menggunakan dasar dan penekanan yang sama. Sementara
kekhususan nasional dan regional serta berbagai latar belakang sejarah, budaya dan agama adalah
sesuatu yang penting dan harus terus menjadi pertimbangan, adalah tugas negara, apa pun sistem
politik, ekonomi dan budayanya, untuk memajukan dan melindungi semua hak asasi manusia dan
kebebasan asasi.” (Deklarasi dan Program Aksi Wina, 1993, para. 5).
Dalam hal ini, prinsip universal tidak kemudian dengan cara apa pun menghilangkan perbedaan
dan kekhususan nasional atau regional.
Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional
Konstitusi Indonesia tidak mendefinisikan Hak Asasi Manusia. Hak-hak yang dijamin dalam
konstitusi meliputi berbagai macam hak yang merupakan bagian hak sipil dan politik maupun
hak ekonomi, sosial dan budaya. Konstitusi secara ekspklisit mencantumkan hak untuk bebas
“dari perlakukan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” [UUD 1945 Amendemen
Kedua Tahun 2000 Pasal 28I ayat (2)].
Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan hak asasi manusia:
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai
makhluk 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 [UU No. 39/1999 Pasal 1 ayat (1)]
Definisi di atas menegaskan prinsip tak dapat dicabut (inalianable). Dari muatan hak yang
tercantum dalam UU tersebut terkandung dua jenis hak (hak sipil dan politik serta hak ekonomi,
sosial dan budaya) yang menegaskan sifat tidak dapat dapat dibaginya hak (indivisibility), saling
bergantung (interdependent) dan saling berhubungan (interrelated)
Definisi hak asasi manusia juga dinyatakan dalam Piagam Hak Asasi Manusia yang merupakan
Ketetapan MPR No. XVII/1998:
Bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati,
universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak
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berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak
keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh
siapapun. Selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai
akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat (Piagam HAM, Pembukaan, paragraf 2).
Ketentuan di atas juga menegaskan prinsip tak dapat dicabut dari hak asasi manusia. Walaupun
piagam tersebut tidak serinci DUHAM dalam menyebutkan hak, namun jelas piagam
menyebutkan dua jenis hak yaitu hak sipil dan dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya.
Pengurangan (Derogable) dan Pembatasan (limitation)
Dalam sejarahnya, hak asasi manusia ada dan berguna untuk melindungi secara moral kepentingan
individu yang mendasar, terutama dari kekuasaan politik. Oleh karenanya, hak asasi manusia
mempunyai bobot tersendiri yang pembatasan terhadapnya hanya diperbolehkan dengan alasan
tertentu (Freeman 2002: 61). Namun pelaksanaan hak asasi manusia dengan seluruh prinsipprinisip di atas dalam kenyataannya tidaklah sederhana. Contoh yang paling mudah adalah
bagaimana melaksanaan hak seseorang untuk berekspresi? Bolehkan kita berekspresi dengan
memperolok-olok atau pun menghina orang lain? Atau bolehkah kita berekspresi namun
berisikan kebencian terhadap seseorang atau pun kelompok?
Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak asasi manusia, diperbolehkan adanya pembatasan.
Pembatasan berlaku misalnya dalam contoh di atas dimana hak berekspresi dapat dibatasi dan
tidak diperbolehkan apabila mengandung kebencian. Selain itu, dalam keadaan darurat umum
yang mengancam kehidupan bangsa, negara juga diperbolehkan untuk mengurangi hak-hak
tertentu. Namun demikian, pembatasan hak hanya boleh dilakukan dengan alasan tertentu dan
memenuhi kaidah tertentu pula. Pasal 29 DUHAM menyatakan:
Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang hanya tunduk pada batasan-batasan yang
ditentukan oleh hukum, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap
hak dan kebebasan orang lain, dan memenuhi persyaratan-persyaratan moral, ketertiban umum
dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat yang demokratis.
Syarat-syarat pembatasan yang disebutkan itu kemudian dikenal sebagai Klausul Pembatas
Hak yang juga kemudian diatur dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik. Telah disepakati bahwa
pembatasan hak hanya diperbolehkan dengan alasan untuk melindungi:
• ketertiban umum (public order)
• kesehatan publik (public health)
• moral publik (public moral)
• keamanan nasional (national security) dan keamanan publik (public safety)
• hak dan kebebasan orang lain (rights and freedom of others)
• dan hak atau reputasi orang lain (rights and reputations of others)
• serta kepentingan kehidupan pribadi pihak lain (the interest of private lives of parties) yang berkaitan
dengan pembatasan terhadap pers dan publik pada pengadilan (restrictions on public trial)
Pasal 28 J Konstitusi Indonesia menambahkan nilai-nilai agama sebagai klausul pembatas yang
dapat digunakan sebagai dasar untuk mengurangi pelaksanaan hak.
Akan tetapi ada beberapa hak yang telah disepakati oleh masyarakat internasional tidak boleh
dikurangi dalam keadaan apa pun, bahkan dalam keadaan darurat atau perang. Hak-hak itu
dikenal sebagai non derogable rights dan tertuang dalam Pasal 4 (2) ICCPR yang meliputi:
• hak hidup
• hak untuk tidak disiksa
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•
•
•
•
•

hak tidak diperbudak
hak untuk tidak dipenjara karena semata-mata tidak dapat memenuhi kewajiban kontraknya
hak untuk tidak dihukum berdasarkan hukum yang berlaku surut
hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum
hak atas bebas berpikir,  berkeyakinan, beragama

Ketentuan Pasal 4 (2) ICCPR serupa dengan ketentuan dalam Konstitusi Indonesia dimana
Pasal 28 I ayat (1) Konstitusi terebut menyatakan “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 apa pun”.
Semua hak, selain hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non derogable rights)
dapat dibatasi pelaksanaannya. Selain itu, dalam keadaan darurat negara dapat mengurangi
kewajibannya untuk melaksanaan hak tertentu. Namun hak-hak tersebut hanya boleh dibatasi
berdasarkan klausul pembatas yang ada di ketentuan hak tersebut. Akan tetapi harus diingat
bahwa semua pembatasan harus diatur berdasarkan hukum (prescribed by law/conformity with the
law) dalam masyarakat yang demokratis (in a democratic society). Artinya sebuah pemerintahan
tidak boleh dengan sewenang-wenang mengurangi hak yang ada karena semua pembatasan harus
diatur berdasarkan hukum.
Penutup
Gagasan hak asasi manusia dan perjalanan sejarahnya bertujuan akhir untuk menjaga manusia
tetap bermartabat. Perwujudan hak asasi manusia membutuhkan perjuangan panjang. Pelaksanan
hak asasi manusia dalam kenyataan juga tidak mudah. Oleh karena itu gagasan tersebut harus
dipahami sebagai satu kesatuan lengkap dengan pengertiannya, prinsip-prinsip hak asasi
manusia maupun pembatasan dan pengurangannya. Gagasan hak asasi manusia yang mewujud
dalam DUHAM digambarkan seperti sebuah rumah. Hak asasi manusia yaitu hak sipil, politik,
ekonomi dan sosial menjadi penyangga rumah tersebut sementara ketentuan tentang pelaksanaan
menjadi atap rumah tersebut:

Sumber: Pendidikan Populer Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, 2001, hal. 86

Diambil dari Antonio Pradjasto dan Roichatul Aswidah, Modul Demokrasi dan HAM, Kominitas
Indonesia untuk Demokrasi, 2009

M O D U L P E L AT I H A N 2 0 2 0

49

M O D U L 2 : P E N G A N TA R H A K A S A S I M A N U S I A

POKOK BAHASAN DUA : INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA
1. Peserta memiliki pemahaman mengenai instrumen-instrumen HAM
Internasional, Nasional, dan Daerah
2. Peserta memiliki pemahaman bagaimana menggunakan instrumen
hak asasi manusia dalam kerja mereka

1. Artikel tentang instrumen, bahan bacaan instrumen HAM, kertas
plano, selotip, metaplan, gunting, spidol, proyektor infocus, alat
tulis, dan alat presentasi lainnya
2. Lembar kerja
3. Lembar studi kasus

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

UUD 1945
UU No. 39/ 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948
Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, 1966
Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya, 1966
Konvensi-konvensi Internasional Hak Asasi Manuusia yang telah
disahkan oleh Indonesia
Peraturan-peraturan daerah tentang hak asasi manusia dari wilayah
kerja para peserta
Lembar kerja
Lembar studi kasus

150 menit

Kegiatan 1: Pemaparan Narasumber tentang Instrumen HAM
(60 menit)
1. Fasilitator menjelaskan mengenai tujuan umum materi dan tujuan
khusus pokok bahasan ini.
2. Selanjutnya fasilitator mengundang narasumber untuk menjelaskan
Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional dan Nasional serta
di Tingkat Daerah. Fasilitator dapat membantu narasumber
menyiapkan peralatan bila perlu dan sampaikan bahwa waktu
presentasi adalah 45 menit.
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3. Usai presentasi narasumber, fasilitator dapat mengundang peserta
untuk berdialog dengan narasumber. Sampaikan pada peserta
bahwa mereka juga dapat menceritakan pengalamannya berkaitan
dengan topik presentasi dan memohon tangggapan dari narasumber.
Waktu untuk dialog ini adalah 10 menit
4. Sebelum sesi ini ditutup, tanyakan pada peserta apakah ada yang
ingin berkomentar atau mengklarifikasi, selanjutnya ciptakan
transisi ke kegiatan berikutnya.
Kegiatan 2: Diskusi Kelompok tentang Instrumen HAM (60 menit)
1. Fasilitator meminta peserta untuk kembali pada kelompok yang
telah dibentuk sebelumnya.
2. Langkah berikutnya fasilitator meminta peserta untuk bersamasama melihat kembali pemasalahan sosial dan hak-hak yang telah
dididentifikasi baik hak yang dinikmati ataupun hak yang dilanggar.
Juga menelaah dampak positif keberadaan korporasi dan dampak
negatif korporasi serta dampak positif dan negatif korporasi bagi
kelompok rentan.
3. Fasilitator meminta setiap kelompok untuk mendiskusikan hakhak yang telah diidentifikasi dan mengaitkannya dengan instrumen
internasional dan nasional dan mengisinya pada lembar kerja. Waktu
untuk diskusi ini adalah 30 menit
4. Selanjutnya minta setiap kelompok menunjuk satu orang untuk
mewakili kelompoknya menyampaikan hasil diskusi kelompok di
hadapan kelompok besar. Sediakan waktu 5 menit untuk presentasi
dan 2 menit untuk menanggapi
5. Setiap satu kelompok selesai presentasi, tanyakan apakah ada
anggota kelompoknya yang ingin menambahkan atau melengkapi
6. Jika seleruh kelompok sudah menyampaikan presentasi, tanyakan
pada peserta apakah ada yang ingin berkomentar atau klarifikasi.
Selanjutnya fasilitator dapat menutup sesi dan membuat transisi ke
kegiatan berikutnya.
Kegiatan 3: Pembahasan Hasil Diskusi Kelompok bersama Narasumber
(30 menit)
1. Fasilitator meminta narasumber untuk membahas hasil diskusi
kelompok dan mengabstraksikannya dalam konsep kewajiban
negara serta menjelaskan instrumen-instrumen internasional dan
nasional yang mengaturnya
2. Jika narasumber selesai melakukan pembahasan, fasilitator dapat
membuka ruang tanya jawab dan diskusi antara narasumber dan
peserta. Jaga diskusi agar tetap fokus dan waktu berjalan sesuai
jadwal.
3. Sebelum sesi ini diakhiri, tanyakan kepada peserta apakah ada yang
ingin berkomentar atau klarifikasi.
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4. Sebagai penutup, fasilitator dapat merangkum hasil diskusi dan
paparan narasumber serta mencatat dalam potongan-potongan
kertas karton beberapa butir penting dari konsep dasar hak asasi
manusia dan menempelkannya pada papan. Butir-butir penting ini
dapat digunakan pada kegiatan berikutnya sebagai pengingat bagi
para peserta.
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Fasilitator meminta peserta menggunakan lembar kerja untuk
diskusi kelompok
Fasilitator memberi contoh cara mengisi lembar kerja
Fasilitator dapat mengembangkan lembar kerja sesuai dengan
dinamika kelas dan kebutuhan peserta
Selalu beri waktu untuk peserta mengklarifikasi hasil diskusi di akhir
sesi

LEMBAR KERJA 2.3.
Wilayah kerja

Sektor kerja/operasi perusahaan

Perubahan-perubahan akibat keberadaan perusahaan di wilayah kerja

Dampak Positif Keberadaan Perusahaan
Hak yang dinikmati

Instrumen Nasional yang
Menjamin

Instrumen
Internasional yang
Menjamin

Dampak Negatif Keberadaan Perusahaan
Hak yang terlanggar

Instrumen Nasional yang
Dilanggar

Instrumen Internasional
yang Dilanggar

Dampak Positif Perusahaan bagi Kelompok Rentan
Hak yang dinikmati

Instrumen Nasional yang
Melindungi

Instrumen Internasional
yang Melindungi

Dampak Negatif Perusahaan bagi Kelompok Rentan
Hak-hak kelompok rentang yang
terlanggar

Instrumen Nasional yang
Dilanggar

Instrumen Internasional
yang Dilanggar
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INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA
Roichatul Aswidah
Instrumen Hak Asasi Manusia
Instrumen hak asasi manusia pada dasarnya adalah perangkat bagi penghormatan, perlindungan
dan pemenuhan hak asasi manusia. Instrumen berupa dokumen yang menjelaskan tentang hak
asasi manusia yang menjadi dasar kewajiban bagi negara untuk melaksanakan hak asasi manusia.
Instrumen hak asasi manusia terdiri atas instrumen internasional, regional dan nasional.
Instrumen internasional hak asasi manusia adalah instrumen yang berlaku secara internasional
yang pada dasarnya--terutama yang mengikat secara hukum--dikeluarkan oleh badan hak asasi
manusia internasional (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Instrumen hak asasi manusia regional
adalah instrumen hak asasi manusia yang berlaku secara regional yang dikeluarkan oleh badan
hak asasi manusia regional tertentu. Sementara itu, instrumen nasional adalah instrumen hak
asasi manusia yang berlaku pada sebuah negara dan dikeluarkan oleh negara yang bersangkutan.
Hukum Keras (Hard Law) dan Hukum Lunak (Soft Law)
Bila orang menyebut instrumen hak asasi manusia (human rights instrument) pada tataran
internasional, maka akan merujuk pada beberapa bentuk dokumen. Dokumen pertama yang
dirujuk adalah perjanjian internasional atau treaty hak asasi manusia misalnya konvensi atau
kovenan tertentu serta protokol tertentu. Treaty ini mengikat secara hukum bagi sebuah
negara yang mengesahkannya. Oleh karena daya ikatnya tersebut, dalam hukum internasional
dokumen ini dikenal dengan istilah hard law. Kedua, istilah instrumen hak asasi manusia juga
merujuk pada beberapa dokumen yang lainnya misalnya dokumen yang disebut sebagai ‘general
comment’ atau ‘komentar umum’ yang dikeluarkan oleh badan perjanjian hak asasi manusia
(treaty bodies/lihat mekanisme internasional di bawah). Dokumen lain yang juga menjadi
bagian dari instrumen internasional kelompok kedua ini misalnya deklarasi, standar minimum
(misalnya Standard minimum of Prisoners) atau dokumen dengan judul ‘guidelines’ (pedoman).
Seluruh dokumen ini tidak mengikat secara hukum. Berbagai dokumen yang tidak mengikat
secara hukum ini merupakan bagian dari instrumen hak asasi manusia internasional yang dalam
hukum internasional hak asasi manusia dikenal dengan nama soft law. Dua bentuk hukum yaitu
hard law dan soft law membentuk standar internasional hak asasi manusia yang disepakati secara
internasional yang menjadi prinsip normatif untuk menilai pelaksanaan hak asasi manusia.
Oleh karena soft law terdiri atas beberapa jenis dokumen yang jumlahnya relatif banyak, yang akan
dirinci dalam tulisan ini hanyalah instrumen hak asasi manusia dalam kelompok hard law. Pertama
yang harus disebut adalah kelompok dokumen yang merupakan instrumen hak asasi manusia yang
sangat penting dan seringkali disebut sebagai ‘the International Bill of Rights’ yang terdiri atas:
1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights, 1948)
2. Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights 1966)
3. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political
Rights 1966)
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Dengan tambahan protokol pilihan, yaitu:
1. Protokol Tambahan pertama pada Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik mengenai
pengaduan individual (first optional protocol to the International Covenant on Civil and
Political Rights)
2. Protokol Tambahan kedua pada Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik mengenai
penghapusan hukuman mati (Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil
and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty)
Walaupun bersifat deklaratif, DUHAM dimasukan dalam hukum internasional hak asasi
manusia, karena sifatnya yang universal dan menjiwai dua kovenan internasional utama tersebut
di atas dan konvensi lainnya.
Sementara itu, bersama dengan beberapa perjanjian hak asasi manusia lain, perjanjian-perjanjian
di atas menjadi instrumen hak asasi manusia yang pokok (the core international human rights
instruments). Apabila sudah disahkan oleh sebuah negara, maka instrumen internasional akan
menjadi hukum nasional sebuah negara. Indonesia telah mengesahkan beberapa instrumen
pokok hak asasi manusia. Berikut adalah perjanjian internasional hak asasi manusia yang masuk
dalam instrumen pokok hak asasi manusia berdasarkan tanggal pengesahan, tanggal berlaku, dan
status pengesahan oleh Indonesia:
Ratifikasi, Aksesi, Reservasi, dan Deklarasi
Berbagai perjanjian tersebut mengikat secara hukum bagi Negara yang mengesahkannya. Istilah
untuk pengesahan yang sering dipakai adalah ratifikasi dan aksesi. Ratifikasi apabila sebuah
Negara mengesahkan sebuah perjanjian hak asasi manusia setelah sebelumnya menandatangani
perjanjian tersebut, sementara aksesi apabila sebuah Negara mengesahkan sebuah perjanjian
hak asasi manusia tanpa menandatangani terlebih dahulu perjanjian tersebut (OHCHR, 2008).
Namun demikian aksesi atau ratifikasi mempunyai konsekwensi yang sama. Begitu Negara
meratifikasi atau mengaksesi sebuah perjanjian, maka Negara tersebut menjadi Negara Pihak
(State Party) dari perjanjian terkait dan terikat secara hukum terhadap perjanjian tersebut dengan
kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dalam perjanjian.
Negara pihak sebuah perjanjian dapat menyatakan bahwa satu atau beberapa Pasal dari
perjanjian yang disahkannya tidak mengikat dirinya. Dalam hal ini negara tersebut melakukan
reservasi pada Pasal tersebut. Hal ini memang diperbolehkan menurut hukum internasional
sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian. Namun demikian, sama
seperti pada hukum internasional lain, reservasi pada sebuah perjanjian hak asasi manusia hanya
diperbolehkan bila memang perjanjian tersebut memperbolehkan dan bila tidak bertentangan
dengan maksud dan tujuan perjanjian tersebut (Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian,
Pasal 19). Selain melakukan reservasi, sebuah negara juga diperbolehkahn untuk melakukan
deklarasi saat mengesahkan sebuah perjanjian. Deklarasi adalah pernyataan yang dibuat oleh
negara saat mengesahkan sebuah perjanjian yang memuat cakupan, arti dan penerapan Pasal
tertentu dalam perjanjian tersebut yang akan dilaksanakan menurut pemahaman negara yang
bersangkutan (Smith 2005:178).
Contoh reservasi dan deklarasi adalah saat Indonesia mengesahkan Konvensi Menentang
Penyiksaan, dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau
Merendahkan Martabat Manusia melalui UU No. 5 Tahun 1998. Pasal 1 UU tersebut menyatakan
bahwa Indonesia mengesahkan Konvensi tersebut dengan Deklarasi terhadap Pasal 20 dan
Reservasi terhadap Pasal 30 ayat (1) dari Konvensi tersebut. Pasal 20 Konvensi tersebut mengatur
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mengenai dapat dilakukannya sebuah penyelidikan apabila ada dugaan terjadinya penyiksaan
sistematis di wilayah sebuah negara pihak. Dalam hal ini Indonesia menyatakan bahwa Indonesia
mengajukan Deklarasi terhadap Pasal 20 dengan alasan prinsip untuk menghormati kedaulatan
negara dan keutuhan wilayah Negara Pihak. Sementara itu Pasal 30 ayat (1) adalah Pasal yang
mengatur mengenai perselisihan antara negara pihak Konvensi ini berkaitan dengan penafsiran
atau penerapannya yang dapat diajukkan kepada Mahkamah Internasional. Indonesia dalam hal
ini mengajukan reservasi berdasarkan prinsip untuk tidak menerima kewajiban dalam pengajuan
perselisihan kepada Mahkamah Internasional, kecuali dengan kesepakatan Para Pihak. Contoh
lain, Indonesia memberikan deklarasi saat mengesahkan kedua Kovenan Internasional dengan
menyatakan bahwa Pasal 1 Kedua Kovenan tentang hak penentuan nasib sendiri dimaknai tetap
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Instrumen Nasional
Beberapa instrumen yang sudah disahkan oleh Indonesia kemudian menjadi hukum nasional
Indonesia dan menjadi bagian dari instrumen nasional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat
(2) UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa ketentuan hukum internasional yang
telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum
nasional. Dengan demikian, seluruh perjanjian hak asasi manusia yang telah disahkan (lihat tabel
di atas) telah menjadi instrumen nasional. Selain itu, peraturan perundang-undangan Indonesia
telah pula memuat dan melindungi hak asasi manusia, sebagai berikut:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Hak asasi manusia telah termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Perubahan Kedua (2000) dan perubahan keempat (2002) menambah ketentuan hak asasi manusia
yang sebelumnya terdapat dalam alinea pertama Pembukaan, Pasal 27 ayat (1) dan (ayat (2), Pasal
28, dan Pasal 29 ayat (2) (Lihat UUD Negara Republik Indonesia). Sesudah Perubahan Kedua
(2000) dan Perubahan Keempat (2002), selain pada bagian seperti tersebut di atas, hak asasi
manusia dijamin dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28J, dan Pasal 31 ayat (1). Ketentuan
ini mengatur serangkaian hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak sipil dan politik. (UndangUndang Dasar Negara Repubik Indonesia.) Seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam
UUD Negara Republik Indonesia dengan demikian menjadi hak konstitusional dan mempunyai
perlindungan konstitusional.
Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diatur baik mengenai normanorma hak asasi manusia maupun kewajiban negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 I
ayat (4) yang menyatakan bahwa ‘perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah’.
UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat (a) ketentuan
mengenai hak asasi manusia (Pasal 9-66), (b) kewajiban dasar hak asasi manusia (Pasal 67-70)
dan (c) pengaturan tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) baik mengenai
tujuan, keorganisasian maupun fungsi, tugas dan wewenang Komnas HAM (Pasal 75- 99).
Sedangkan Pasal 2 sampai Pasal 8 Undang-Undang 39/1999 mengatur tentang Asas-asas Dasar,
sebagai berikut:
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a. Penegasan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan
kebebasan manusia (Pasal 2)
b. Penegasan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi (Pasal 3)
c. Jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun (Pasal 4)
d. Pengakuan pribadi di hadapan hukum dan prinsip ketidakberpihakan (Pasal 5)
e. Perlindungan masyarakat adat (Pasal 6)
f. Penegasan hak atas upaya hukum nasional dan internasional (Pasal 7)
g. Penegasan tanggung jawab pemerintah dalam hak asasi manusia (Pasal 8)
Undang-Undang ini memuat pula tentang partisipasi masyarakat yang memberi ketentuan legal
peran para pembela hak asasi manusia (Human Rights Defenders). Undang-Undang ini juga
mengamanatkan pembentukan pengadilan hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam Pasal
104 UU No. 39/1999.
UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia harus disebut
karena undang-undang ini memuat ketentuan yang mengatur adanya sebuah pengadilan hak
asasi manusia. Pengadilan ini memeriksa serta memutuskan kasus-kasus pelanggaran hak asasi
manusia yang berat yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dua kejahatan
tersebut dalam hukum internasional sebenarnya masuk dalam kelompok kejahatan internasional
(Bassiouni, 1997). Lebih tepatnya, dua kejahatan tersebut adalah pelanggaran hak asasi manusia
yang berat yang memenuhi kualifikasi sebagai kejahatan internasional (lihat topik ‘Apa Itu
Pelanggaran Hak Asasi Manusia’) yang dapat diminta pertanggungjawabannya secara individual.
Dengan demikian, UU Nomor 26 Tahun 2000 dapat dipandang sebagai pengaturan pembuatan
mekanisme pertanggungjawaban individual bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang
telah dikualifikasi sebagai kejahatan internasional yang memang kemudian akan berdampak
pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara keseluruhan (secara
rinci mengenai muatan UU No. 26/2000 lihat sub bagian Mekanisme Nasional).
Diambil dari Antonio Pradjasto dan Roichatul Aswidah, Modul Demokrasi dan HAM, Komunitas
Indonesia untuk Demokrasi, 2009
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Nama Perjanjian

Tanggal Pengesahan/
Berlaku

Keterangan

21 Des. 1965/
4 Januari 1969

Indonesia telah mengesahkan
melalui UU No. 29/1999.

ICERD

Kovenan Internasional Penghapusan segala
Bentuk Diskriminasi Rasial (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination)

ICCPR

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights)

16 Des. 1966/23
Maret 1976

Indonesia mengesahkan
melalui UU No. 12/2005

ICESCR

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

16 Des. 1966/3 Januari 1976

Indonesia mengesahkan
melalui UU No. 11/2005

CEDAW

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

18 Des. 1979/ 3
September 1981

Indonesia mengesahkan
melalui UU No.
7 Tahun 1984

CAT

Konvensi Menentang Penyiksaan, dan Perlakuan
atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (Convention
against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment)

10 Des. 1984 /26 Juni
1987

Indonesia mengesahkan
melalui UU No. 5/1998

CRC

Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of
the Child)

20 Nov 1989/2 September 1990

Indonesia mengesahkan melalui Keppres No. 36/1990

ICRMW

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

18 Des 1990/1 Juli
2003

Indonesia mengesahkan
melalui UU No. 6 Tahun
2012

ICPED

Konvensi Internasional untuk Perlindungan
Semua Orang dari Penghilangan secara Paksa
(International Convention for the Protection of All
Persons from Enforced Disappearance)
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20 Des 2006

Belum disahkan

CRPD

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

13 Des 2006

Indonesia telah mengesahkan
melalui UU No. 19 Tahun
2011

ICESCR - OP

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

10 Des 2008

Belum disahkan

ICCPR-OP1

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

16 Des 1966/23 Maret
1976

Belum disahkan

ICCPR-OP2

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

15 Des. 1989

Belum disahkan

OP-CEDAW

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

10 Des 1999/
22 Des. 2000

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

OP-CRC-AC

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

25 Mei 2000/ 12 Feb
2002

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

OP-CRC-SC

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
pornography)

25 Mei 2000/18 Jan
2002

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

OP-CAT

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)

18 Des 2002

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

OP-CRPD

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

12 Des 2006

Belum disahkan.
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Perburuhan

MODUL 3: PERBURUHAN

MODUL 3:

Perburuhan

PENGANTAR MODUL
Modul ini menjelaskan tentang hukum perburuhan, khususnya mengenai payung hukum dari
isu perburuhan di Indonesia dan tingkat internasional. Melalui modul ini juga akan dibahas
mengenai instrumen-instrumen perlindungan bagi buruh, baik mengenai hak-hak normatif
yang didapat oleh buruh ketika bekerja di dalam suatu perusahaan ataupun hak-hak untuk
membangun atau terlibat dalam serikat buruh, hak untuk mogok dan lain sebagainya.
Selain itu, modul ini juga akan membahas mengenai dinamika yang terjadi terkait isu-isu
buruh sawit. Hal ini akan dimulai dari masalah-masalah perburuhan yang selalu muncul dalam
perkebunan sawit hingga pentingnya pembangunan serikat buruh perkebunan serta sejarah
serikat buruh perkebunan di Indonesia.
Dua pokok bahasan tersebut akan diproses dengan metode ceramah dan diskusi kelompok.
TUJUAN UMUM MODUL
Melalui modul ini peserta diharapkan:
1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai payung hukum perburuhan di
tingkat nasional dan internasional
2. Memiliki pemahaman mengenai instrumen-instrumen perlindungan buruh
3. Memiliki keahlian dalam menganalisa permasalahan perburuhan di perkebunan sawit
POKOK BAHASAN
Modul ini terdiri dari dua pokok bahasan, yaitu:
1. Hukum Perburuhan, meliputi;
Kegiatan 1 Diskusi Tanggung Jawab Negara dan Perusahaan dalam Ketenagakerjaan
Kegiatan 2 Pembahasan Payung Hukum Perburuhan dan Instrumen Perlindungan
2. Isu Perburuhan di Sektor Perkebunan Sawit, meliputi:
Kegiatan 1 Pembahasan Dinamika Perburuhan di Sektor Perkebunan Sawit dan Serikat
Buruh Perkebunan di Indonesia
DURASI PENYAMPAIAN POKOK BAHASAN
Modul tiga yang terdiri dari dua pokok bahasan ini membutuhkan waktu 390 menit
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POKOK BAHASAN SATU: HUKUM PERBURUHAN
1. Memahami tentang sejarah hukum perburuhan;
2. Mengetahui dan memahami tentang hukum perburuhan saat ini;
3. Memahami masalah-masalah yang muncul dalam hukum
perburuhan;
4. Memahami instrumen-instrumen internasional yang relevan dengan
isu perburuhan
Kertas Plano, proyektor infocus, alat tulis, dan alat presentasi lainnya

1. UU Perkebunan
2. UU Ketenagakerjaan
3. Lembar Kerja

210 menit

Kegiatan 1: Diskusi Tangung Jawab Negara dan Perusahaan dalam
Ketenagakerjaan (60 menit)
1. Sesi ini dimulai dengan curah pendapat peserta terkait dengan
hukum perburuhan. Fasilitator menjelaskan metode yang akan
dilakukan dan berapa lama waktu yang akan dihabiskan
2. Fasilitator meminta peserta untuk memberikan pendapat mereka
tentang tanggung jawab pemerintah dan perusahaan terkait
ketenagakerjaan, yaitu:
a. Apakah pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap isu
ketenagakerjaan? Bila tidak atau iya, mengapa? Jelaskan?
b. Apakah perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap isu
ketenagakerjaan? Bila tidak atau iya, mengapa? Jelaskan?
3. Untuk menjawab 2 pertanyaan tersebut, fasilitator menyiapkan
metaplan yang berbeda warna dan meminta peserta menuliskan
jawaban dan alasannya pada metaplan tersebut.
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4. Setelah peserta menulis jawaban, mintalah peserta untuk
menempelkan metaplan tersebut di tempat yang telah disediakan.
Fasiitator memisahkan jawaban dalam dua kelompok. Kelompok
pemerintah dan kelompok perusahaan.
5. Kemudian fasilitator membacakan satu persatu jawaban peserta
tersebut.
6. Untuk mempertajam, mintalah perwakilan 2 orang peserta untuk
memaparkan alasan jawaban-jawaban tersebut. Setelah itu, peserta
lain bisa menambahkan, menanggapi atau memberikan komentar
alasan yang diberikan perwakilan tersebut.
7. Akhiri sesi dengan membuat rangkuman dan transisi ke sesi
berikutnya
Kegiatan 2: Pembahasan Payung Hukum Perburuhan dan Instrumen
Perlindungan (75 menit)
1. Setelah curah pendapat dilakukan, fasilitator mempersilakan
narasumber untuk melakukan presentasi dengan alokasi waktu 60
menit dan 15 menit berikutnya untuk tanya jawab. Fasilitator akan
memandu sesi tanya jawab.
2. Narasumber akan menyampaikan materi-materi terkait dengan:
a. Dasar Hukum Perburuhan
b. Pemisahan Hukum Publik dan Privat
c. Corak Hukum Perburuhan di Indonesia
d. Perburuhan dan HAM
e. Perkembangan Hukum Perburuhan
Kegiatan 3: Diskusi Kelompok tentang Hukum Perburuhan (75 menit)
1. Setelah sesi tanya jawab dengan narasumber selesai, fasilitator
mengajak peserta untuk melakukan diskusi kelompok.
2. Fasilitator membagi peserta ke dalam kelompok yang sebelumnya
sudah terbentuk.
3. Diskusi kelompok ini akan membahas pertanyaan: “Bagaimanakah
operasi bisnis dapat memberikan dampak pada hak asasi manusia?”.
Diskusi ini akan menggunakan bahan belajar Lembar Kerja 3.1.
Selanjutnya fasilitator menjelaskan cara menggunakan Lembar
Kerja 3.1 kepada peserta.
4. Sampaikan kepada peserta bahwa diskusi akan dilakukan selama 45
menit. Setelah itu setiap kelompok diminta untuk menyampaikan
hasil diskusi dan menunjuk seseorang untuk memaparkannya di
depan kelompok besar.
5. Setiap kelompok diberikan waktu 5 menit untuk presentasi. Setiap
kali satu kelompok selesai presentasi, tanyakan apakah ada anggota
kelompoknya yang ingin berkomentar atau mengklarifikasi. Beri
kesempatan kepada peserta lain untuk menanggapi.
6. Jika semua kelompok sudah memaparkan hasil diskusi, fasilitator
dapat mengakhiri sesi ini dengan memberikan kesimpulan dan
membuat transisi ke kegiatan berikutnya.
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LEMBAR KERJA
LEMBAR KERJA 3.1. BAGAIMANAKAH OPERASI BISNIS, KHUSUSNYA
PERKEBUNAN, DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK PADA HAK ASASI
MANUSIA?
Hak Asasi Manusia

Potensi Dampak Positif

Potensi Dampak Negatif

Hak atas perumahan yang layak

Hak atas upah

Hak atas kebebasan ekspresi dan
berpendapat

Diskriminasi

Dan seterusnya... (Diserahkan
kepada peserta)
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POKOK BAHASAN DUA: ISU PERBURUHAN DI SEKTOR PERKEBUNAN SAWIT
1. Memahami tentang sejarah terbentuknya serikat buruh perkebunan;
2. Mengetahui dan memahami tentang pembagian kerja antar buruh
di sektor perburuhan;
3. Memahami kewajiban negara, kewajiban perusahaan dan peran
serikat buruh

Kertas Plano, proyektor infocus, alat tulis, dan alat presentasi lainnya

1. UU Perkebunan
2. UU Ketenagakerjaan
3. Lembar Kerja

180 menit

Kegiatan 1: Diskusi Interaktif dan Penajaman Isu Perburuhan di
Perkebunan Sawit (60 menit)
1. Mengawali materi tentang Dinamika Perburuhan di Perkebunan
Sawit, fasilitator mengajak peserta untuk berdiskusi secara
interaktif. Fasilitator menjelaskan diskusi yang akan digunakan dan
berapa lama waktu yang akan dihabiskan untuk kegiatan ini.
2. Fasiitator menjelaskan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di
sektor perburuhan biasanya bukan hanya di wilayah produksi saja,
namun juga terjadi di wilayah reproduksi.
3. Fasilitator menanyakan kepada peserta tentang:
“Apa saja pelanggaran hak buruh yang terjadi di perusahaan
perkebunan sawit?
Minta setiap peserta untuk memberikan 2 (dua) pendapatnya
terkait pertanyaan tersebut dan dituliskan masing-masing pendapat
tersebut di metalplan
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4. Fasilitator kemudian menyiapkan dua kertas plano dan menuliskan
kata “produksi” di kertas plano pertama dan kemudian menuliskan
kata “reproduksi” di kertas plano lainnya. Kemudian kedua kertas
plano tersebut ditempelkan di dinding.
5. Setelah peserta menuliskan 2 (dua) pendapatnya di 2 (dua) metaplan.
minta peserta untuk memikirkan apakah permasalahan yang
ditulis oleh masing-masing peserta tersebut masuk dalam kategori
permasalahan produksi atau reproduksi.
6. Setelah itu minta setiap peserta untuk menempelkan metaplan tersebut
ke kertas plano yang telah disiapkan. Tempelkan metaplan tersebut
sesuai dengan kategori permasalahan/pelanggaran yang terjadi.
7. Bila pendapat peserta masih condong pada pelanggaran yang terjadi
di sektor “produksi”, maka fasilitator akan mengingatkan bahwa
pelanggaran yang terjadi bukan hanya terjadi di wilayah produksi
saja. Namun biasanya kita hanya terfokus pada pelanggaran yang
terjadi di wilayah produksi dan menganggap apa yang terjadi di
wilayah reproduksi bukanlah sebagai pelanggaran
8. Fasilitator kemudian menjelaskan mengapa pelanggaranpelanggaran ini biasanya hanya terfokus pada wilayah produksi saja,
dan mengabaikan apa yang terjadi di wilayah di reproduksi.
9. Sebelum kegiatan ini diakhiri, tanyakan kepada peserta apakah ada
yang ingin berkomentar atau klarifikasi, lalu tutup kegiatan dengan
melakukan transisi ke kegiatan selanjutnya.
Pemaparan Narasumber tentang Dinamika Perburuhan dan Pentingnya
Serikat Buruh di Perkebunan Sawit (120 menit)
1. Fasilitator menjelaskan mengenai tujuan umum materi dan tujuan
khusus pokok bahasan ini
2. Selanjutnya fasilitator mengundang narasumber menjelaskan
dinamika perburuhan di perkebunan sawit saat ini. Fasilitator
dapat membantu narasumber menyiapkan peralatan bila perlu dan
sampaikan bahwa waktu presentasi adalah 60 menit
3. Usai presentasi narasumber, fasilitator dapat mengundang peserta
untuk berdialog dengan narasumber. Sampaikan pada peserta
bahwa mereka juga dapat menceritakan pengalamannya berkaitan
dengan topik presentasi dan memohon tanggapan dari narasumber.
Waktu untuk dialog ini adalah 30 menit.
4. Narasumber kemudian menjelaskan secara detail dan mensimulasikan
mengenai nilai lebih yang biasanya diambil oleh perusahaan dari
buruh perkebunan. Untuk menjelaskan ini, maka narasumber
akan menghitung upah yang biasanya diterima oleh buruh dan
dipergunakan untuk apa saja dalam satu bulan. Kemudian juga akan
diperbandingkan dengan apa keuntungan yang didapatkan oleh
perusahaan dalam satu bulan. Waktu simulasi ini adalah 30 menit
5. Sebelum sesi ini ditutup, tanyakan pada peserta apakah ada yang
ingin berkomentar atau mengklarifikasi, selanjutnya ciptakan
transisi ke kegiatan berikutnya.
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MODUL 4:

Monitoring dan Dokumentasi

PENGANTAR MODUL
Modul ini menjelaskan tentang pemahaman dasar dari monitoring dan dokumentasi serta
teknik-teknik investigasi. Melalui modul ini juga diharapkan akan membekali peserta dalam
keahlian melakukan pendokumentasian pelanggaran HAM dengan baik, khususnya di sektor
perburuhan. Dari hasil pendokumentasian tersebut maka dapat digunakan dalam berbagai
langkah advokasi untuk mendorong penghormatan dan pemenuhan HAM.
Dalam modul ini, peserta akan mempelajari bagaimana melakukan kerja-kerja
pendokumentasian pelanggaran HAM (mulai dari pengantar, bagaimana melakukan
penggalian fakta, serta bagaimana melakukan pengolahan data dan melakukan wawancara)
Dua pokok bahasan tersebut akan diproses dengan metode ceramah dan diskusi kelompok.
TUJUAN UMUM MODUL
Melalui modul ini peserta diharapkan:
1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai monitoring dan dokumentasi
secara umum
2. Memiliki pemahaman mengenai konsep pendokumentasian pelanggaran HAM
3. Memiliki keahlian dalam melakukan penggalian fakta dan mengolah data
POKOK BAHASAN
Modul ini terdiri dari dua pokok bahasan, yaitu:
1. Pengantar Pendokumentasian, meliputi;
Kegiatan 1 Diskusi Mandat/Tujuan Organisasi dan Kaitannya dengan Kerja-kerja 		
Pendokumentasian
Kegiatan 2 Diskusi Kaitan Antara Pencarian Fakta dan Dokumentasi dengan Advokasi
dan Kampanye
2. Pencarian Fakta Pelanggaran HAM, meliputi:
Kegiatan 1 Pembahasan Pancarian Fakta Pelanggaran HAM
Kegiatan 2 Diskusi Tahap-tahap Kerja Pencarian Fakta Pelanggaran HAM
3. Mengurai Fakta Pelanggaran HAM, meliputi
Kegiatan 1 Pembahasan Metodologi Berbasis Kejadian/Peristiwa
Kegiatan 2 Diskusi Mengurai Pelanggaran HAM
4. Teknik Wawancara, meliputi
Kegiatan 1 Pembahasan Teknik Wawancara dalam Pencarian Fakta
Kegiatan 2 Diskusi dan Praktek Wawancara
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DURASI PENYAMPAIAN POKOK BAHASAN
Modul empat yang terdiri dari empat pokok bahasan ini membutuhkan waktu 465 menit
POKOK BAHASAN SATU: PENGANTAR PENDOKUMENTASIAN
1. Memahami konsep dan definisi pendokumentasian, data dan
informasi;
2. Mengetahui dan memahami bentuk-bentuk dokumen dan informasi
serta ring informasi;
3. Memahami relasi antara pencarian fakta dan advokasi;

Kertas Plano, proyektor infocus, alat tulis, dan alat presentasi lainnya

1. Dueck, Judith. Guzman, Manuel. Verstappen, Bert. Micro-thesauri,
A Tool for Documenting Human Rights Violations. Huridocs, Versoix
[Switzerland], 2001.

90 menit

Kegiatan 1: Diskusi Mandat/Tujuan Organisasi dan Kaitannya dengan
Kerja-kerja Pendokumentasian (30 menit)
1. Mengawali materi tentang mandate organisasi dan kaitannya
dengan kerja pendokumentasian, fasilitator mengajak peserta
untuk berdiskusi secara interaktif. Fasilitator menjelaskan diskusi
yang akan digunakan dan berapa lama waktu yang akan dihabiskan
untuk kegiatan ini.
2. Fasilitator kemudian menampilkan berbagai foto. Berikan informasi
tambahan secukupnya terkait foto-foto tersebut sehingga peserta
paham konteks peristiwa khusus dari foto yang ditampilkan.
3. Selanjutnya ajak peserta mendiskusikan foto-foto tersebut. Berikan
panduan pertanyaan seperti:
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a.

4.

5.

6.

7.

8.

Apa yang hendak diceritakan dari masing-masing foto yang
ditampilkan
b. Mengapa data foto-foto tersebut penting diperoleh?
Setelah peserta mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut,
minta tanggapan dari 2-3 orang terkait pertanyaan-pertanyaan
yang diajukan.
Kemudian undang 2-3 peserta untuk menjelaskan hal-hal berikut:
a. Mandat organisasi atau persoalan hak asasi manusia tertentu
yang menjadi perhatian organisasi mereka (sekurang-kurangnya
dalam 3-4 tahun terakhir)
b. Jika mandat organisasi demikian, maka data/informasi apa saja
yang perlu dihasilkan oleh organisasi mereka?
Selanjutnya minta setiap peserta untuk menuliskan jawaban
dari kedua pertanyaan ini di metaplan. Setelah peserta selesai
menuliskan jawabannya, minta peserta untuk menempelkan
jawaban di metaplan ke lembar kerja yang telah disiapkan di dalam
kertas plano. Minta setiap peserta untuk melengkapi tabel yang ada
di dalam lembar kerja.
Diskusikan lembar kerja yang sudah terisi dengan peserta. Tanyakan
jika ada jawaban yang tidak terlalu jelas. Perbandingkan jawaban
peserta yang satu dengan yang lainnya.
Akhiri sesi dengan membuat rangkuman dan transisi ke sesi
berikutnya

Kegiatan 2: Pembahasan Kaitan Antara Pencarian Fakta dan
Dokumentasi dengan Advokasi dan Kampanye (60 menit)
1. Setelah diskusi mandat/tujuan organisasi selesai, fasilitator
mempersilakan narasumber untuk melakukan presentasi. Fasilitator
akan memandu sesi tanya jawab.
2. Narasumber akan menyampaikan materi-materi terkait dengan:
a. Definisi pendokumentasian, data dan informasi
b. Jenis dokumen dan informasi
c. Sistem dan ring informasi
d. Relasi antara pencarian fakta dan kerja advokasi/kampanye
3. Setelah sesi tanya jawab selesai, tanyakan pada peserta apakah ada
yang ingin berkomentar atau mengklarifikasi, selanjutnya ciptakan
transisi ke kegiatan berikutnya.
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LEMBAR KERJA:
(Contoh)

Nama, Organisasi asal.

Mandat, Tujuan,

Data/Informasi yang

Bidang Garapan.

dihasilkan.

1

Agus, Solidaritas Mahasiswa Tolak MIFEE, Merauke.

Hak
masyarakat
adat,
kejahatan
Korporasi.

Daftar perusahaan yang
beroperasi , luas lahan
konsesi, kronologi
pelepasan lahan dari
masyarakat adat kepada
perusahaan, (dst).

2

Josephine, Organisasi

Hak masyarakat adat
di Papua Barat.

Kumpulan kasus
pelanggaran hak
masyarakat adat baik
oleh pemerintah
maupun perusahaan.
Analisis dampak dari
penyingkiran, Laporan
Akhir Tahun situasi
masyarakat adat di
Papua Barat.

Hak atas pangan.

Data pemantauan
kasus ran di Papua,
luas lahan sagu dari
tahun ke tahun, data
harga pangan, program
pemerintah daerah
untuk menjamin
(atau mengganggu)
kecukupan pangan, dst.

Masyarakat Adat.

3

Adele, Koalisi Hak atas
Pangan, Jayapura.

4

(dan seterusnya)
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LEMBAR BACAAN
Kerja Pembelaan HAM membutuhkan Pengelolaan Data/Informasi yang baik
Sudah sejak lama Tanah Papua didera berbagai persoalan kekerasan dan pelanggaran hak asasi
manusia. Bahkan sejak tahun 1960-an terjadi banyak kejadian penangkapan dan penahanan
sewenang-wenang, pembunuhan, penghilangan paksa, ditambah penyiksaan dan tindakantindakan lain yang kejam dan merendahkan derajat kemanusiaan. Untuk menyebut sedikit saja
contoh, sepanjang 1966-1967, sekitar 50 orang ditahan dan dinyatakan hilang di Terminabuan.
Sementara di Jayawijaya dan Wamena Barat, korban yang jatuh sepanjang periode kekerasan
1970-1985 jumlahnya diperkirakan mencapai 2000 orang. Banyak peristiwa kekerasan di
masa lalu berkaitan dengan berbagai operasi militer yang dilakukan untuk meredam meluasnya
ketidakpuasan orang Papua, untuk membungkam ekspresi politik kehendak untuk menentukan
nasib sendiri, dan membasmi Organisasi Papua Merdeka. Hal lain yang tidak bisa dikesampingkan
adalah kerusakan alam, perampasan hak dan penyingkiran masyarakat adat, yang disebabkan
oleh pengurasan sumber alam oleh korporasi pertambangan minyak dan mineral.
Di masa sekarang pun ada demikian masih banyak persoalan kemanusiaan yang membelit Papua.
Sesudah Orde Baru tidak lagi berkuasa, kekerasan -seperti digambarkan di atas- masih terjadi.
Pencaplokan tanah-tanah adat terus berlangsung. Kali ini karena perluasasan perkebunan sawit dan
tanaman industri, pembangunan jalan, atau pembangunan kompleks perkantoran pemerintah di
kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk. Persoalan lain yang kian banyak muncul adalah wabah
HIV/AIDS yang sudah merenggut banyak nyawa, disertai berbagai persoalan yang mengitarinya,
seperti diskrimasi di bidang layanan kesehatan terhadap kelompok-kelompok yang rentan tertular
virus HIV. Beberapa organisasi masyarakat pun sekarangpun mulai membicarakan soal lain yan g
tak kurang seriusnya, yakni korupsi dan penyelewengan dana otonomi khusus Papua. Pada saat
yang sama, sesekali kita masih mendengar kabar tentang bencana ran di berbagai kabupaten.
Di tengah situasi yang belum kunjung membaik ini, Papua membutuhkan lebih banyak orang
yang bersedia melakukan kerja kemanusiaan. Dengan tantangan yang lebih beragam, saat ini
pun Papua membutuhkan lebih banyak kelompok/organisasi HAM dengan mandat dan tujuantujuan yang lebih khusus.
Mandat yang jelas dan spesifik. Sejak awal perlu disadari bahwa sangat tidak mungkin bagi
sebuah organisasi untuk menekuni dan menangani semua persoalan hak asasi manusia. Sangat
penting bagi sebuah organisasi hak asasi manusia untuk memiliki rumusan mandat yang
yang jelas dan spesifik, yang benar-benar memperlihatkan kekhususan bidang kerja organisasi
tersebut. Organisasi hak asasi manusia yang mengkhususkan diri di bidang hak sipil-politik
dasar akan mengarahkan perhatiannya pada kejadian-kejadian penangkapan illegal, penyiksaan,
dan penghilangan paksa. Selanjutnya mereka perlu mengerahkan tenaganya untuk melakukan
advokasi, agar korban mendapatkan keadilan dan
haknya dipulihkan. Mereka perlu menggalang kampanye, agar pelanggaran serupa tidak terulang
lagi di kemudian hari. Sudah barang tentu organisasi seperti ini perlu tahu lebih banyak tentang
berbagai aspek pembelaaan hukum (litigasi), proses peradilan yang adil, serta instrumen HAM
yang relevan.
Tantangan yang tidak kalah ringan akan dihadapi oleh organisasi yang menekuni persoalan
hak atas pangan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan seterusnya. Agar bencana ran
tidak terulang, organisasi yang bergerak di bidang hak pangan perlu mempelajari berbagai
faktor penyebab kelangkaan pangan. Banyak hal yang perlu diamati dan dipelajari. Dari mulai
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peralihan fungsi lahan pertanian, ketergantungan masyarakat terhadap pasokan bahan pangan
dari luar, harga bahan pangan, dan seterusnya.
Organisasi hak asasi manusia pada umumnya mengemban tugas untuk mengamati dan situasi
hak asasi manusia, termasuk mencatat kejadian-kejadian pelanggaran hak asasi manusia di
wilayah kerjanyamasing-masing. Seperti pepatah lain ladang lain belalang, lain organisasi lain
pula mandatnya, dan lain pula persoalan hak asasi manusia yang ditanganinya. Dengan demikian,
lain pula jenis data/informasi yang ditangani organisasi tersebut. Sangat penting bagi organisasi
hak asasi manusia untuk meningkatkan kemampuan dalam menghimpun data, berbagai jenis
data, dan dari berbagai sumber. Daftar berikut adalah contoh berbagai jenis data yang lazim
dikumpulkan dan diolah oleh organisasi hak asasi manusia.
Jenis sumber data/Informasi:
• Ringkasan laporan, tulisan ilmiah.
• Seruan kelompok hak asasi manusia.
• Rekaman suara.
• Hasil otopsi.
• Analisis kimia.
• Catatan pengadilan.
• Salinan wawancara.
• Selebaran, dokumen propaganda.
• Surat pribadi.
• Surat kabar, majalah, bahan-bahan publikasi.
• Photo.
• Surat keterangan dokter.
• Poster, spanduk.
• Siaran pers pemerintah.
• Siaran pers kelompok hak asasi manusia.
• Siaran pers pelaku pelanggaran hak asasi manusia.
• Data olahan survey/kuesioner.
• Siaran radio.
• Pernyataan yang ditandatangani.
• Pembicaraan telepon.
• Siaran televisi.
• Dokumen terjemahan.
• Testimoni korban.
• Rekaman video.
• Testimoni saksi.
Sumber:
Dueck, Judith. Guzman, Manuel. Verstappen, Bert. Micro-thesauri, A Tool for Documenting Human
Rights Violations. Huridocs, Versoix [Switzerland], 2001.
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POKOK BAHASAN DUA: PENCARIAN FAKTA PELANGGARAN HAM
1. Memahami berbagai tujuan pencarian fakta;
2. Memahami konsep pencarian fakta dan dokumentasi;

Kertas Plano, proyektor infocus, alat tulis, dan alat presentasi lainnya

1. D.J Ravindran. Pelatihan Pencarian Fakta dan Pendokumentasian
Pelanggaran HAM, Panduan Pelatihan. Penerjemah Yohanes Idaman
Andarmosoko; Penyunting: Bambang Lukito. Cetakan I, Jakarta;
Pustaka Nusa, 2001

120 menit

Kegiatan 1: Pembahasan Pancarian Fakta Pelanggaran HAM
1. Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan tujuan umum dan
tujuan khusus dari materi yang akan disampaikan dan berapa lama
waktu yang akan dihabiskan untuk sesi ini
2. Sebelum masuk ke materi tentang pencarian fakta, fasilitator meng
ingatkan kembali materi sebelumnya, yaitu pengantar pendoku
mentasian
3. Selanjutnya fasilitator meminta peserta untuk mengulas materi
tersebut dengan menyampaikan pendapat secara langsung
4. Setelah beberapa peserta menyampaikan pendapatnya dan bisa
diambil kesimpulan sementara mengenai pendokumentasian, fasili
tator mempertajam pemahaman peserta tentang pendokumentasian
5. Selanjutnya fasiltator mengundang narasumber untuk menjelaskan
materi mengenai pencarian fakta pelanggaran HAM. Pemaparan
akan berlansung selama 45 menit.
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6. Materi tentang pencarian fakta ini mencakup”:
a. Tujuan pencarian fakta
b. Konsep kerja pencarian fakta
c. Tahapan kerja pencarian fakta
7. Usai narasumber memaparkan materinya, selanjutnya dibuka ruang
tanya jawab selama 20 menit
8. Sebagai penutup, fasilitator dapat menyimpulkan materi tentang
pencarian fakta, lalu membuat transisi ke kegiatan berikutnya.
Kegiatan 2: Diskusi Tahap-tahap Kerja Pencarian Fakta Pelanggaran
HAM
1. Untuk memulai kegiatan ini, fasilitator menjelaskan cara belajar
pada kegiatn ini adalah menggunakan studi kasus
2. Berikan penjelasan pendahuluan bahwa ada kalanya suatu
organisasi/kelompok HAM harus membentuk tim pencari fakta.
Tanyakan juga seandainya ada beberapa peserta yang memiliki
pengalaman dalam melakukan tugas pencarian fakta.
3. Selanjutnya bagi peserta ke dalam empat kelompok. Bagikan lembar
kasus kepada para peserta. Jelaskan bahwa lembar kasus memuat
dua buah kasus, namun kelompok dapat memutuskan sendiri kasus
mana yang hendak mereka diskusikan.
a. Kasus 1 adalah kasus yang menonjolkan kejadian pelanggaran
hak sipil dan politik
b. Kasus 2 adalah kasus lingkungan dan hak masyarakat adat
4. Berikan waktu 20 menit untuk setiap kelompok mendiskusikan
kasus tersebut pertanyaan yang terdapat di lembar kasus.
5. Setelah diskusi selesai, minta setiap kelompok untuk memper
sentasikan hasil diskusinya.
6. Selanjutnya dari dua kasus tersebut, ajak peserta untuk
mendiskusikan tahap-tahap kerja pencarian fakta:
a. Tahap persiapan
b. Tahap pelaksanaan pencarian fakta
c. Tahap pelaporan dan tindak lanjut
7. Fasilitator kemudian menutup sesi ini dengan merangkum pokokpokok diskusi, lalu buat transisi ke kegiatan selanjutnya.
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LEMBAR KASUS:
Kasus 1:
Anakku Hilang.
Pada hari Minggu, pagi-pagi buta, seorang ibu muncul di depan rumah saudara. Ibu ini paham
bahwa anda bekerja untuk sebuah organisasi HAM. Dalam kebingungan dan ketakutan,
ibu ini datang untuk mengadukan nasib anak laki-lakinya yang berusia 20 tahun. Anak ini
meninggalkan rumah pada Sabtu sore hari sebelumnya, dan sampai saat ini belum kembali. Dari
teman-temannya, si ibu mendapat cerita bahwa pada Sabtu malam itu anaknya terlibat dalam
perkelahian, lalu ditangkap dan dibawa oleh ke kantor Polisi.
Diskusikan di kelompok kecil:
1. Apa yang akan dilakukan oleh anda dan organisasi anda?
2. Dari informasi yang terbatas di atas, bagaimana anda dan kelompok anda melakukan
pencarian fakta lebih lanjut? Susun langkah-langkah untuk pencarian fakta?
3. Hal-hal apa saja yang perlu dicatat/didokumentasikan?
4. Bantuan langsung apa yang dapat anda berikan kepada korban dan keluarganya?
Kasus 2:
Sungaiku tercemar limbah.
Rekan sekerja anda di organisasi lingkungan dan pembelaan hak masyarakat adat, baru kembali
dari perjalanan dengan membawa laporan pendahuluan dari lapangan. Beberapa dusun tepi
sungai yang dihuni suku Amungme mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk
keperluan hidup sehari-hari. Mereka tidak mau lagi menggunakan air sungai, karena sungai
mereka sudah tercemar limbah buangan sebuah perusahaan besar penambangan emas.
Andaikata organisasi anda memiliki sumberdaya yang cukup untuk melakukan pencarian fakta
lebih lanjut, diskusikan di kelompok kecil:
1. Apa yang akan dilakukan oleh anda dan organisasi anda?
2. Dari informasi yang terbatas di atas, bagaimana anda dan kelompok anda melakukan
pencarian fakta lebih lanjut?
3. Susunlah suatu daftar, informasi tambahan apa saja yang perlu diperoleh dan
didokumentasikan.
4. Seandainya fakta lebih lengkap sudah terkumpulkan, apa yang mungkin dilakukan terhadap
komunitas korban?
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BAHAN BACAAN
Pencarian Fakta dan Dokumentasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Ada dua jenis pekerjaan yang saling berkait, yakni pencarian fakta dan dokumentasi pelanggaran
hak asasi manusia. Secara sederhana pencarian fakta ditujukan untuk mencari tahu secara tepat
dan jelas, apakah suatu pelanggaran hak asasi manusia memang benar adanya terjadi. Sementara
dokumentasi adalah mencatat, merekam, dan mengorganisir data secara sistematis kejadian
pelanggaran hak asasi manusia; agar data dapat ditemukan kembali dan dapat digunakan di
kemudian hari untuk berbagai keperluan advokasi dan kampanye.
Pencarian Fakta. Pencarian fakta pelanggaran hak asasi manusia umumnya dimulai dari informasi
yang sangat tidak lengkap dan bahkan sangat kabur. Bayangkan jika suatu pagi anda menerima
telepon dari orang tidak dikenal, yang melaporkan anggota keluarganya yang hilang dalam suatu
peristiwa kekerasan. Hampir dapat dipastikan, orang tersebut menelepon dalam keadaan panik,
sedih, dan terburu-buru. SMS yang kemudian dia kirimkan pun hanya memberi informasi yang
sangat sedikit.
Pada banyak contoh, pencarian fakta dimulai dari satu kabar kecil, yang menimbulkan kecurigaan
akan adanya suatu peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Berbekal informasi kecil tersebut,
tim pencari fakta dibentuk; untuk mengumpulkan, memeriksa, dan mencatat fakta selengkap
mungkin, dan jika perlu menerbitkan laporan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia kepada
masyarakat luas dan pihak yang berwenang. Penting untuk diingat, seluruh rangkaian pekerjaan
tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa negara menjalankan kewajiban-kewajibannya,
untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia.
Tahap-tahap Pencarian Fakta.
Pencarian fakta umumnya dibagi menjadi tiga tahap umum; yaitu persiapan, pelaksanaan, hingga
pelaporan dan tindak lanjut.
Persiapan.
Banyak kerja pencarian fakta terbantu oleh persiapan yang baik. Persiapan yang baik seharusnya
membuahkan hasil kerja yang baik pula. Tetapi harus pula diingat, waktu persiapan pada
umumnya adalah sangat pendek. Pencarian fakta sering harus dilakukan segera. Jika tidak, tempat
kejadian akan berubah banyak, dan pelaku pelanggaran berkesempatan untuk menghapus jejak.
Beberapa hal yang perlu dibicarakan pada tahap persiapan adalah:
• Dari informasi sementara yang diperoleh, apakah perlu membentuk suatu tim pencari fakta.
Seberapa banyak orang yang diperlukan, dan keahlian apa saja yang dibutuhkan, dan
dukungan teknis apa saja yang diperlukan.
• Pikirkan kembali tujuan pencarian fakta. Hal ini akan memudahkan untuk menyusun suatu
daftar pertanyaan, mengidentifikasi sumber-sumber wawancara tangan pertama. Selalu
kaitkan rencana pencarian fakta dengan tujuan pencarian fakta.
• Sekali lagi, dengan informasi yang terbatas, bisakah kita mendapatkan informasi pendahuluan?
Kumpulkan informasi pendahuluan dari berbagai sumber. Beberapa informasi dasar
diperlukan untuk memperjelas konteks persoalan (misalnya kekerasan di lokasi perkebunan/
pertambangan). Kumpulkan juga apapun data lain yang lebih teknis seperti letak tempat
kejadian, alamat saksi- korban dan keluarganya; nama pemuka adat, pemimpin masyarakat
atau kepala desa setempat, orang-orang yang bisa dihubungi untuk membantu, dan
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seterusnya. Gunakan semua sumber yang tersedia, entah berita koran, direktori telepon,
peta, dan seterusnya.
Putuskan dengan pertimbangan terbaik anda, apakah pencarian fakta perlu dilakukan secara
terbuka atau tertutup atau diam-diam. Hal terpenting yang harus dipertimbangkan adalah
keselamatan anggota tim pencari fakta dan sumber-sumber informasi anda.

Pelaksanaan.
Bergantung pada masalahnya, pencarian fakta sering melibatkan banyak orang, dengan
pembagian tugas tertentu. Beberapa orang barangkali perlu ditugaskan untuk mendapatkan
data-data pendukung. Beberapa orang perlu dikirimkan ke tempat kejadian untuk memeriksa
seluruh fakta, termasuk melihat tempat kejadian, mengumpulkan bukti-bukti lapangan, lalu
mewawancarai dan mendapatkan keterangan dari tangan pertama dari saksi dan saksi-korban.
Untuk melakukan semua hal itu, amat penting untuk mendapatkan kepercayaan dan kerjasama
dari korban atau masyarakat yang terdampak oleh suatu peristiwa kekerasan. Jangan lupa
memastikan bahwa kejadian pelanggaran, termasuk dampak-dampaknya, tercatat dengan
lengkap dan baik.
Pelaporan dan Tindak Lanjut.
Ujian berikutnya sesudah pencarian fakta lapangan adalah menghasilkan laporan yang akurat,
lengkap, terperiksa seksama dan terpercaya. Pencarian fakta adalah bagian dari kerja pemantauan
situasi hak asasi manusia. Karena itulah, laporan tim pencari fakta sangat berguna untuk
memahami situasi hak asasi manusia di suatu wilayah (distrik, kota/kabupaten). Tentu saja
laporan tim pencari fakta sangat berguna untuk mendesak negara, agar menunaikan kewajibankewajibannya.
Tim pencari fakta dapat saja menyampaikan laporannya ke pihak yang berwenang, organisasi
kemanusiaan dan keagamaan, atau kepada masyarakat secara luas dengan menerbitkan siaran
pers dan konferensi pers. Jangan lupa, manfaat dari laporan pencarian fakta adalah untuk
mengarahkan suatu tindak lanjut. Berikut adalah beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai
tindak lanjut dari penerbitan laporan pelanggaran hak asasi manusia:
Tujuan-tujuan Pencarian Fakta.
• Menyediakan Bantuan Langsung kepada Korban. Dalam kasus penangkapan, penahanan,
“orang hilang”, penyiksaan, dan situasi sejenisnya, para korban atau kerabat korban mungkin
akan mencari bantuan dari pekerja HAM. Bantuan yang diberikan mulai dari bantuan
hukum, menyusun petisi dan mengirim surat ke pihak yang mempunyai kewenangan
lebih tinggi. Dalam situasi semacam ini, pemerolehan dan verifikasi fakta seputar HAM
mempunyai peranan penting dalam menyediakan bantuan segera bagi para korban.
• Pertolongan dan Rehabilitasi Korban. Korban mungkin saja membutuhkan bantuan
medis, terapi psikososial, bantuan material, dan sebagainya. Dalam kasus-kasus seperti itu,
informasi yang dikumpulkan organisasi HAM akan membantu organisasi uang terlibat
dalam pertolongan serta rehabilitasi untuk memenuhi kebutuhan para korban.
• Tindakan Legal. Pencarian fakta sangat penting dalam menyediakan dasar faktual untuk
mendapatkan ganti rugi bagi korban-korban pelanggaran HAM, atau untuk mencari
keadilan menyangkut sisi pelaku, melalui penyelesaian legal baik di tingkat nasional maupun
internasional.
• Memantau apakah pemerintah memenuhi kewajiban mematuhi perjanjian HAM.
Pencarian fakta dilakukan untuk memantau dan memastikan bahwa hukum-hukum
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dan praktek di suatu negara konsisten dengan standar-standar internasional, dan bahwa
pemerintah memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian (traktat) di bawah
standar hukum/HAM internasional.
Kampanye dan Publikasi. Selain dilakukan untuk menyiapkan kampanye dan publikasi,
pencarian fakta dimaksudkan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat serta memobilisasi
mereka dalam menekan pihak berwenang, agar menghentikan pelanggaran dan juga untuk
mencegah pelanggaran lebih jauh.
Membangun Catatan Sejarah. Dokumentasi informasi pelanggaran HAMM berfungsi
untuk membangun catatan sejarah. Membangun catatan sejarah terutama penting pada
situasi ketika negara mengalami kurun waktu yang sangat represif. Dalam situasi semacam ini,
pencarian fakta dilakukakan guna menguak kebenaran, tentang seberapa besar pelanggaran
HAM dilakukan; dan untuk tujuan-tujuan cepat, seperti penanganan orang-orang yang
hilang dan sebagainya.

Sumber:
Disadur dengan tambahan seperlunya dari D.J Ravindran. Pelatihan Pencarian Fakta dan
Pendokumentasian Pelanggaran HAM, Panduan Pelatihan. Penerjemah Yohanes Idaman Andarmosoko;
Penyunting: Bambang Lukito. Cetakan I, Jakarta; Pustaka Nusa, 2001. Halaman 9-10.
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POKOK BAHASAN TIGA: MENGURAI FAKTA PELANGGARAN HAM
1. Memahami tentang metodologi yang digunakan dalam pencarian
fakta;
2. Memahami perbedaan peristiwa dan tindakan pelanggaran HAM;
3. Memiliki kemampuan untuk mengurai fakta-fakta pelanggaran
HAM

Kertas Plano, proyektor infocus, alat tulis, dan alat presentasi lainnya

1. Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Komnas HAM
2. Lembar Kerja

195 menit

Kegiatan 1: Pembahasan Metodologi Berbasis Kejadian/Peristiwa
1. Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan tujuan umum dan
tujuan khusus dari materi yang akan disampaikan dan berapa lama
waktu yang akan dihabiskan untuk sesi ini.
2. Selanjutnya fasilitor mempersilakan narasumber untuk menyampai
kan materi tentang mengurai fakta pelanggaran HAM serta
metodologi berbasis peristiwa selama 45 menit. Narasumber
diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang:
a. Metodologi pencarian fakta
b. Perbedaan peristiwa dan tindakan pelanggaran HAM
c. Analisa peran dan orang dalam pelanggaran HAM
d. Derajat keterlibatan pelaku pelanggaran HAM
3. Setelah pemaparan selesai, fasilitator mempersilakan peserta untuk
melakukan tanya jawab dengan narasumber selama 30 menit.
Fasilitator dapat menjadi moderator untuk sesi ini.
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4. Sebelum sesi berakhir, tanyakan kepada peserta apakah ada yang
ingin berkomentar atau mengklarifikasi. Selanjutnya fasilitator dapat
menutup sesi dengan menyimpulkan hasil presentasi dan diskusi,
lalu membuat transisi ke kegiatan berikutnya.
Kegiatan 2: Diskusi Mengurai Pelanggaran HAM
1. Fasilitator kemudian membagikan lembar kasus Pengejaran ke
Asrama Ninmin. Berikan pengantar pendahuluan bahwa peristiwa
ini hanyalah satu keping dari rangkaian peristiwa yang lebih besar,
yakni peristiwa Abepura (2000); dan kasus ini pernah diselidiki oleh
Komisi Penyeledikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM)
Papua/Irian Jaya. Berikan waktu 15 menit bagi setiap peserta untuk
membacanya.
2. Selanjutnya gunakan kasus ini untuk mendemonstrasikan peng
gunaan metodologi berbasis peristiwa. Gunakan lembar kerja dan
ajak peserta untuk bersama-sama mengidentifikasi:
a. Pelaku dan derajat keterlibatannya
b. Korban
c. Tindak pelanggaran
d. Hak yang dilanggar
3. Setelah mengidentifkasi bersama-sama, fasilitator membagi peserta
menjadi empat kelompok. Kemudian bagikan ringkasan eksekutif
laporan HAM Papua/Irian Jaya kepada setiap kelompok.
4. Minta setiap kelompok untuk menggunakan metodologi berbasis
peristiwa untuk ringkasan eksekutif tersebut. Gunakan metodologi
tersebut untuk salah satu peristiwa pelanggaran yang terdapat di
ringkasan eksekutif. Berikan waktu 30 menit bagi setiap kelompok
untuk berdiskusi
5. Setelah berdiskusi, minta setiap kelompok untuk mempresentasikan
hasil kerjanya. Diskusikan hasil kerja kelompok bersama-sama.
6. Setelah presentasi kelompok, fasilitator kemudian menjelaskan
kata-kata kunci dalam sesi ini, yakni pelaku, derajat keterlibatan,
korban dan hak yang dilanggar. Berikan waktu untuk melakukan
tanya jawab.
7. Fasilitator kemudian mengajak peserta untuk melihat kembali
seluruh kasus dalam Ringkasan Eksekutif. Perlihatkan bahwa:
a. Ada keterkaitan antara satu kasus dengan kasus lainnya;
b. Satu kasus yang besar dan kompleks sebenarnya merupakan
rangkaian dari beberapa peristiwa pelanggaran HAM;
c. Masing-masing peristiwa dapat diurai dengan menggunakan
metodologi berbasis peristiwa.
8. Sebelum sesi berakhir, tanyakan kepada peserta apakah ada yang
ingin berkomentar atau mengklarifikasi. Selanjutnya fasilitator dapat
menutup sesi dengan menyimpulkan hasil presentasi dan diskusi,
lalu membuat transisi ke kegiatan berikutnya.
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LEMBAR KASUS
Pengejaran ke Asrama Ninmin
Tempat dan Tanggal Peristiwa: Asrama Ninmin, Jalan Biak, Abepura.
7 Desember 2000, Pukul 02.00-07.00 WIT.
Latar Belakang:
Menjelang Desember 2000, Polda Irian Jaya menyatakan Propinsi Papua berada dalam
situasi Siaga I. Kebijakan diambill berdasarkan dinamika politik yang terjadi yaitu banyaknya
demonstrasi dan pengibaran bendera Bintang Kejora, terutama rencana aksi pengibaran bendera
untuk memperingati 1 Desember sebagai hari kemerdekaan Papua Barat ke-39. Peristiwa
Pengejaran ke Asrama Ninmin didahului oleh tiga peristiwa sebelumnya yang berlangsung pada
7 Desember 2000, yaitu:
• Penyerangan Mapolsek Abepura, sekitar pukul 01.30 WIT oleh sekelompok massa.
• Pembakaran ruko di Jalan Gerilyawan yang terletak sekitar 100 meter dari Mapolsek.
• Pembunuhan satpam di Kantor Dinas Otonom Tingkat I, Irian Jaya, Kota Raja, pada sekitar
pukul 05.00 WIT.
Uraian Peristiwa:
Setelah mendapat laporan sekitar pukul 02.00 WIT, Kapolres Jayapura AKBP Daud Sihombing,
SH langsung mendatangi Mapolsek Abepura untuk melihat situasi. Setelah menelepon Wakapolda,
Kapolres mengeluarkan perintah pengejaran dan penyekatan. Untuk operasi pengejaran dan
penyekatan ini kendali operasi langsung berada di bawah Kapolres dengan dibantu oleh Dansat
Brimobda Irian Jaya Kombes Pol. Drs. Johny Wainal Usman. Atas dasar perintah tersebut, satuan
Brimob melakukan pengejaran ke beberapa tempat.
Satuan Brimob mendatangi asrama Ninmin di Jalan Biak yang berjarak kurang-lebih 300 meter
dari Mapolsek Abepura sekitar pukul 02.00 WIT dini hari. Satuan Brimob yang datang di bawah
komandan regu Bripka Hans Fairnap langsung melepaskan tembakan ke arah dinding bangunan
asrama dan memecahkan kaca nako dan lampu; kemudian memasuki ruang tengah barak asrama
pria. Sebagian dari mereka kemudian dipaksa keluar oleh anggota Brimob dengan bentakan,
juga dipukul dengan popor senjata, kayu, dan ditendang. Setelah keluar mereka digiring sambil
ditodong dengan senjata dan dipukul, kemudian dikumpulkan di depan pintu gerbang SMUN
I Jalan Biak Abepura yang berjarak 50 meter dari asrama Ninmin. Kemudian anggota Brimob
melakukan pemukulan dan menendang semua penghuni yang sudah dikumpulkan. Pemukulan
ditujukan ke bagian kepala, kaki, tangan, dan punggung dengan menggunakan tongkat dan
popor senjata. Di saat bersamaan aparat juga memberikan ancaman dan makian. Setelah itu
sebanyak 23 orang penghuni asrama yang terdiri dari 14 laki-laki dan 9 perempuan (satu di
antaranya berusia 7 tahun) dibawa dengan truk ke Brimob ke Mapolres Jayapura.
Kemudian pagi hari, pukul 07.00, tanggal 7 Desember 2000, datang lagi 4 orang anggota Brimob
ke asrama Nimnin dan menangkap seorang pemuda penghuni asrama tersebut, bernama Pesut
Lokbere. Dia juga dipukul dan ditendang kemudian dibawa ke Mapolsek Abepura.
Sumber:
Ringkasan Eksekutif, Laporan Hasil Penyelidikan KPP HAM Papua/Irian Jaya, Mei 2001.
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LEMBAR KERJA
Metodologi Berbasis Peristiwa
Pelaku,
derajat keterlibatan

Korban

Tindak pelanggaran

Hak yang dilanggar

BAHAN BACAAN
Metodologi Berbasis Peristiwa
untuk mengurai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia.
Dengan mempelajari Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Penyelidikan KPP HAM Papua/Irian
Jaya (Mei 2001), kita dapat segera mempelajari beberapa hal. Pertama, Peristiwa Abepura 2000
hanya dapat dipahami dengan meletakkannya dalam konteks yang lebih luas, yakni kondisi politik
Papua saat itu. Kedua, dari seluruh uraian peristiwanya, Peristiwa Abepura 2000 merupakan
peristiwa yang besar dan kompleks. Kasus ini rupanya tersusun dari beberapa peristiwa yang
lebih kecil. Dan masing-masing peristiwa tunggal tersebut pun ternyata cukup rumit; karena
melibatkan banyak pelaku, banyak tindak pelanggaran dan banyak korban.
Agar suatu kasus pelanggaran (terutama yang besar dan rumit) dapat lebih mudah dipahami;
kasus itu perlu dipilah-pilah terlebih dahulu menjadi beberapa peristiwa tunggal yang lebih
kecil. Sesudahnya, kita dapat melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap masing-masing
peristiwa tunggal tersebut. Cara ini dikenal dengan nama: metodologi berbasis peristiwa. Berikut
beberapa kata kunci untuk menggunakan metodologi berbasis peristiwa.
Peristiwa. Seperti tampak pada contoh kasus, peristiwa Pengejaran ke Asrama Ninmin adalah
salah satu peristiwa dari seluruh rangkaian Kasus Abepura 2000. Sebelum pengejaran ini, ada
beberapa peristiwa yang mendahuluinya. Bersamaan dengan Pengejaran ke Asrama Ninmin, di
tempat yang berbeda berlangsung pengejaran yang lain. Dan, sesudah pengejaran ini berakhir, di
tempat lain terjadi peristiwa lain.
Pengejaran ke Asrama Ninmin merupakan suatu peristiwa tunggal. Sebuah peristiwa tunggal
biasanya berlangsung di suatu tempat atau lokasi tertentu (rumah, asrama mahasiswa, lapangan
atau alun-alun, halaman kantor DPRD, kampus, gereja, dll). Suatu peristiwa tunggal biasanya
mempunyai awal dan akhir yang jelas; dengan urutan kejadian yang logis (asrama didatangi,
korban ditakut-takuti, disakiti, lalu diangkut ke tempat lain untuk diinterograsi).
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Tempat dan Waktu (tanggal, jam). Pastilah penting untuk mencatat tempat dan waktu kejadian
secara tepat. Makin tepat dan lengkap, makin baik. Menyebut Asrama Ninmin sebagai tempat
kejadian, jauh lebih baik daripada menyebutnya sebagai Abepura. Mencatat urutan kejadian
menurut jam juga sama pentingnya, untuk menganalisa urutan dan rangkaian logisnya.
Nama Peristiwa. Karena kasus Abepura mencakup beberapa peristiwa pelanggaran, penting untuk
menamai suatu peristiwa tunggal. Agar tidak terkacaukan dengan peristiwa yang lain. Contoh
nama peristiwa: Pengejaran ke Asrama Ninmin, Pengejaran ke Asrama Yawa, dan seterusnya.
Uraian peristiwa. Tantangan yang paling besar dari kerja pencarian fakta adalah mencatat
peristiwa pelanggaran setepat dan selengkap mungkin. Panduan yang paling sederhana adalah
dengan menguraikan: siapa melakukan apa terhadap siapa, kapan dan dimanakah tepatnya, serta
bagaimana kejadian kekerasan berlangsung. Catatan yang lengkap sangat berguna untuk berbagai
keperluan yang lain di kemudian hari, misalnya untuk penuntutan di pengadilan, untuk bantuan
kemanusiaan, dan seterusnya.
Pelaku dan Derajat Keterlibatannya. Laporan Hasil Penyelidikan KPP HAM Papua/Irian Jaya
dengan jelas menyebut nama-nama nama petugas Kepolisian dan kesatuan yang berada di tempat
kejadian, yang merupakan pelaku tindak kekerasan. Mereka adalah pelaku lapangan atau pelaku
langsung tindak kekerasan. Selain pelaku langsung, ada pula laporan ini menyebut pula nama
komandan yang berada di lapangan dan memberikan perintah kepada anggota Kepolisian. Para
komandan lapangan barangkali tidak melakukan tindak kekerasan secara langsung (memukul,
menendang, memaki, dll). Namun mereka patut disebut sebagai pelaku, yang berada langsung
di lapangan untuk memberikan perintah dan mengendalikan pasukan. Patut juga diingat,
rangkaian peristiwa kekerasan pada Kasus Abepura merupakan pelaksanaan dari kebijakan
politik dan keamanan di Papua pada saat itu. Singkat kata, ada beberapa jenis pelaku, dengan
masing-masing derajat keterlibatannya.
Contoh Derajat Keterlibatan
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Pelaku

Derajat Keterlibatan

Pelaku (aparat negara) yang terlibat dalam
peristiwa kekerasan

• Pelaku langsung tindak kekerasan
• Memberikan perintah melakukan tindak
kekerasan
• Tidak melakukan apapun untuk mencegah
terjadinya kekerasan
• Dipastikan berada di tempat kejadian
• Merencanakan tindak kekerasan

Keterlibatan dalam jenis tindak kekerasan
lainnya

• Pelaku tindak eksploitasi
• Pelaku tindak diskriminasi

Pelaku yang terlibat dalam penyusunan
peraturan atau undang-undang yang
melanggar hak asasi manusia.

• Menyusun peraturan/perundang-undangan
• Mendukung rumusan peraturan/undangundang
• Tidak melakukan apapun untuk mencegah
terbitnya peraturan/undang-undang yang
melanggar

M O D U L P E L AT I H A N 2 0 2 0

Aparat keamanan yang gagal mencegah
terjadinya tindak pelanggaran.

• Atasan yang gagal menggunakan weweang
untuk mengendalikan bawahannya
• Gagal mencegah meskipun tahu
sebelumnya bahwa bawahan merencanakan
tindakan di luar hukum
• Gagal mengambil tindakan yang mencegah
terjadinya tindakan di luar hukum

Pelaku yang merupakan penanggungjawab
kebijakan politik secara umum.
Tindak Pelanggaran. Bayangkan bila anda sedang ada berada di pasar, perhatikan bahwa di situ
ada banyak orang, dengan masing-masing aktivitasnya. Ada pedagang dan ada pula pembeli. Ada
pedagang yang tengah melamun, ada pula yang sedang melayani pembeli, ada pula pedagang
makanan yang sedang mencuci piring. Pada saat yang sama ada seorang pembeli yang sedang
memilih sayuran, dan seterusnya.
Kembali ke contoh Pengejaran ke Asrama Ninmin, perhatikan bahwa dalam satu peristiwa
tunggal tersebut tercatat ada beberapa tindakan kekerasan. Pada hari kejadian itu, Satuan Brimob
tercatat mula- mula melepaskan tembakan ke dinding Asrama. Lalu membentak, memukul,
menendang, dan menggiring penghuni asrama. Lalu mengancam dan memaki. Kemudian
membawa sejumlah penghuni asrama. Dan seterusnya. Semakin lengkap suatu uraian peristiwa,
biasanya memperlihatkan semakin banyak tindak pelanggaran. Pada kasus pembunuhan Theys
Eluai, meskipun hanya dinamai kasus pembunuhan, dapat dipastikan terjadi banyak tindak
kekerasan. Dari mulai tindak mengancam, penghilangan paksa, penganiayaan, juga pengabaian
terhadap pengaduan dari keluarga korban. Sekali lagi, dalam satu peristiwa tunggal, mungkin
ada banyak tindak kekerasan. Dan, dalam satu peristiwa
tunggal, seseorang barangkali menjadi korban dari beberapa tindak kekerasan yang berbedabeda, oleh pelaku yang berbeda-beda pula.
Korban. Satu uraian peristiwa pelanggaran perlu menyebutkan korbannya. Korban barangkali
adalah orang tertentu, ada kalanya kelompok tertentu (misalnya: pendukung suatu pandangan
politik, mahasiswa, anggota organisasi tertentu, penyandang disabilitas, balita dan anak-anak,
mahasiswa, suku tertentu, dan seterusnya. Bisa pula korban adalah penghuni satu wilayah
tertentu. Jika di suatu kota diberlakukan kebijakan jam malam, maka seluruh penduduk kota
adalah korban. Jika sebuah surat kabar dilarang terbit, masyarakat secara umum adalah korban.
Pada peristiwa kebakaran besar hutan di Sumatera (yang terjadi setiap tahun), masyarakat umum
adalah korban dari kegagalan pemerintah untuk memecahkan persoalan tersebut.
Rangkaian peristiwa pada satu kasus pelanggaran hak asasi manusia.
Hal penting yang perlu dilakukan untuk memahami suatu kasus pelanggaran hak asasi
manusia adalah mengidentifikasi peristiwa demi peristiwa; dan merangkaikan seluruh peristiwa
tersebut. Untuk melihat kaitan antar satu peristiwa dengan yang lain. Barangkali satu peristiwa
menyebabkan satu atau beberapa peristiwa yang lain. Sesudah tiga peristiwa pendahuluan
(penyerangan Mapolsek Abepura, Pembakaran Ruko, dan Pembunuhan Satpam di Kantor Dinas
Otonom Tk. I Irian Jaya), Kapolres Jayapura mengeluarkan perintah pengejaran dan penyekatan.
Peristiwa ini disusul dengan pengejaran di beberapa tempat; disusul dua peristiwa kekerasan lain
di Mapolres Jayapura dan Mapolsek Abepura. Menganalisis kasus adalah memeriksa rangkaian
peristiwa untuk mempelajari rangkaian logisnya.
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M O D U L 4 : M O N I TO R I N G DA N D O K U M E N TA S I

POKOK BAHASAN EMPAT: TEKNIK WAWANCARA
1. Memahami teknik wawancara dalam pencarian fakta;
2. Memiliki perencanaan dalam melakukan wawancara;

Kertas Plano, proyektor infocus, alat tulis, dan alat presentasi lainnya

1. SJAC, Documenting Violation, Syria Manual, 2013.
2. Lembar Kerja

90 menit

Kegiatan 1: Pembahasan Teknik Wawancara dalam Pencarian Fakta
1. Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan tujuan umum dan
tujuan khusus dari materi yang akan disampaikan dan berapa lama
waktu yang akan dihabiskan untuk sesi ini
2. Selanjutnya fasilitator mempersilakan narasumber untuk menyam
paikan materi tentang teknik wawancara selama 20 menit.
Narasumber diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang:
a. Tipe wawancara
b. Tahapan wawancara
c. Jenis pertanyaan
3. Setelah pemaparan dari narasumber, fasilitator kemudian membuka
ruang tanya jawab selama 10 menit
4. Sebelum kegiatan ini diakhiri, tanyakan kepada peserta apakah ada
yang ingin berkomentar atau klarifikasi, lalu tutup kegiatan dengan
melakukan transisi ke kegiatan selanjutnya.
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Kegiatan 2: Diskusi dan Praktek Wawancara
1. Fasilitator kemudian membagi peserta ke dalam empat kelompok
2. Minta setiap peserta di dalam kelompok untuk berbagi peran.
a. Satu orang sebagai sumber wawancara atau saksi peristiwa;
b. Satu orang sebagai pewawancara
c. Satu orang sebagai pencatat
Peserta yang menjadi sumber wawancara atau saksi peristiwa
diharapkan orang yang memahami atau menyaksikan suatu
peristiwa pelanggaran HAM.
3. Peserta yang menjadi sumber wawancara atau saksi peristiwa
diminta untuk memberikan informasi pendahuluan terkait peristiwa
yang dia alami atau saksikan.
4. Berikan waktu 5 menit kepada pewawancara dan pencatat untuk
menyiapkan daftar pertanyaan
5. Fasilitator kemudian memberikan penekanan bahwa pada sesi ini
para peserta diharapkan untuk mempelajari keterampilan bertanya.
Selanjutnya berikan waktu 15 menit kepada para peserta di
kelompok untuk berlatih.
6. Sesudah para peserta berlatih, minta beberapa peserta yang
berperan sebagai pencatat untuk melaporkan catatannya.
Diskusikan bersama tentang:
a. Apakah hasil wawancara cukup menggambarkan uraian
peristiwa pelanggaran?
b. Apa saja kesulitan yang muncul?
c. Adakah temuan-temuan khusus dari peserta?
7. Sebelum kegiatan ini diakhiri, tanyakan kepada peserta apakah ada
yang ingin berkomentar atau klarifikasi, lalu tutup kegiatan dengan
melakukan transisi ke kegiatan selanjutnya.

M O D U L P E L AT I H A N 2 0 2 0

89

BAHAN BACAAN: WAWANCARA
Pengantar
Banyak bidang pekerjaan menggunakan metode wawancara untuk menggali keterangan. Bila
anda memeriksakan diri ke rumah sakit, dokter akan mengajukan sejumlah pertanyaan untuk
mengetahui keadaan kesehatan anda. Pekerja hak asasi manusia menggunakan wawancara untuk
memahami situasi hak asasi manusia secara umum, atau untuk keperluaan yang lebih khusus
seperti mendapatkan fakta pelanggaran hak asasi manusia. Keterangan saksi-korban (yang
diperoleh melalui wawancara) sering digunakan untuk keperluan penuntutan di pengadilan.
Semakin banyak saksi yang diwawancarai, seharusnya semakin banyak pula fakta yang dapat
diungkap. Selain itu, kesaksian yang satu akan saling melengkapi dan dapat diperbandingkan
dengan yang lain. Semakin dekat saksi dengan peristiwa pelanggaran, gambaran peristiwa
pelanggaran seharusnya pun semakin teliti dan rinci.
Bagaimanapun wawancara hanya salah satu metode saja, yang umumnya digunakan bersama
dengan beberapa metode lain (penelusuran dokumen, pengamatan lapangan, pemeriksaan
kesehatan dan laboratorium , reka-ulang peristiwa , dsb). Artinya, ketika melakukan wawancara
kita semua harus senantiasa mengingat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam penggalian
data/informasi (lihat bagian: Beberapa Prinsip Pencarian Fakta).
Melakukan Wawancara.
•

Persiapan.
Banyak penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia dimulai dari sepotong berita yang bukan
hanya sangat sedikit, tetapi juga sering kabur dan simpang siur. Jika kemudian publik mulai
bertanya, mencurigai adanya kejadian pelanggaran, tanggapan yang sering kita dengar dari
pihak yang diduga sebagai pelaku adalah menyangkal, menyatakan tidak tahu menahu, atau
menyebutnya sebagai kejadian sepele yang dampaknya kecil atau korbannya hanya sedikit
(hanya perkelahian antar pemuda, hanya akibat salah paham).
Jangan lupa, pelaku pelanggaran hak asasi manusia biasanya akan berusaha untuk
menyembunyikan kejadian yang sebenarnya dan menghilangkan jejak (ingat kasus Theys
Eluay, Munir, dsb). Mengingat semua hal itu, tim pencari fakta memang harus secepatnya
dikirimkan ke lokasi kejadian. Semakin lama tertunda, semakin kecil kemungkinan untuk
mendapatkan fakta yang tepat (karena tempat kejadian sudah berubah, saksi semakin sulit
mengingat kejadian, dsb). Namun, di tengah kegentingan itu, tetap perlu untuk melakukan
persiapan yang cukup.
Dapatkan informasi pendahuluan. Beberapa informasi pendahuluan akan membantu
persiapan teknis. Ketahuilah dengan lokasi tepat kejadian, agar anda dapat menyiapkan
perjalanan. Upayakan mendapatkan kontak dari orang-orang setempat, yang dapat dapat
dipercaya dan diandalkan untuk membantu. Kumpulkan juga informasi lain agar tim dapat
memahami latar-belakang/konteks dari peristiwa kekerasan atau pelanggaran. Informasi
pendahuluan sering menuntun anda mencari keterangan lebih lengkap di lapangan dan
menemukan sumber atau orang yang paling tepat untuk diwawancarai.
Dapatkan sumber wawancara. Tantangan paling besar dalam wawancara adalah
menemukan sumber tangan pertama, yaitu orang-orang yang benar-benar berada di tempat
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dan menyaksikan kejadian secara langsung. Jalan untuk menemui saksi tangan pertama
kadang-kadang cukup berliku-liku. Mungkin anda harus terlebih dahulu menemui orangorang yang dekat dengan saksi-korban (keluarga, teman). Bekerjalah dengan cermat. Ada
kalanya anda menemukan sumber yang ternyata bukan sumber tangan pertama. Dia hanya
pernah mendengar cerita dari orang lain, dan menyampaikan keterangan (tangan kedua)
dari saksi-korban yang sesungguhnya. Jika berita pelanggaran sudah tersebar di media,
sumber anda kadang-kadang sebenarnya hanya mengulang keterangan yang dia dapatkan
dari televisi atau koran.
Daftar pertanyaan. Dari informasi pendahuluan anda dapat menyusun suatu daftar
pertanyaan. Jika petunjuk awal menimbulkan kecurigaan bahwa telah terjadi penangkapan
sewenang-wenang dan penyiksaan, susunlah daftar pertanyaan untuk memeriksa kecurigaan
tersebut lebih jauh. Kembalilah ke Metodologi Berbasis Peristiwa untuk melengkapi daftar
pertanyaan anda. Meskipun anda sudah punya daftar pertanyaan, tetaplah luwes dan
fleksibel. Terbukalah terhadap kemungkinan ada banyak pelanggaran lain, atau jumlah
korban ternyata lebih besar dari yang anda ketahui semula.
•

Wawancara dengan saksi/saksi-korban.
Melakukan wawancara itu mudah tapi juga sulit. Seharusnya cukup mudah, karena sebagian
besar orang sejak kecil sudah belajar berkomunikasi dengan orang lain. Namun wawancara
bisa juga sulit. Ada kalanya kita berjumpa dengan orang yang sukar menyampaikan pikiran
secara lisan, atau sulit diajak bicara karena berbagai sebab. Wajar jika saksi adalah korban
yang masih sedih atau marah. Kesulitan mungkin bertambah jika anda harus melakukan
wawancara di wilayah yang berbahaya atau di tengah situasi konflik. Orang yang anda
wawancarai barangkali adalah minoritas penganut keyakinan/agama yang dilarang oleh
negara, pendukung perlawanan bersenjata, narapidana politik dalam pelarian, dan banyak
kemungkinan lain. Bila perlu, atur wawancara di waktu dan tempat khusus yang aman.
Anda harus mempertimbangkan aspek kerahasiaan dan keselamatan sumber informasi, juga
keselamatan anda sendiri dan seluruh anggota tim pencari fakta.
Pertemuan dengan saksi/saksi-korban umumnya akan melewati tiga tahap berikut:
Tahap Pertama, membangun kepercayaan dari saksi/saksi-korban. Jelaskan organisasi
asal anda dan tujuan dari wawancara. Jika ada pertanyaan, jawab dengan jujur. Anda juga
tidak perlu memberikan harapan yang berlebih-lebihan kepada saksi. Tunjukkan kerjasama
dan empati. Sekali anda kehilangan kepercayaan mereka, wawancara akan gagal dan tidak
menghasilkan informasi apapun.
Tahap Kedua adalah wawancara yang sesungguhnya, ketika anda melakukan tanya-jawab
dengan saksi. Anda dapat membuka wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan ringan,
yang menyangkut identitas dan kegiatan sehari-hari saksi. Siapkan juga pertanyaan untuk
memastikan dimanakah saksi berada ketika kejadian kekerasan berlangsung. Jika saksi
siap bekerjasama, dia akan memberikan kesaksiannya. Bahkan membanjiri anda dengan
banyak informasi. Ketika saksi bercerita, dia sedang “memanggil kembali” kejadian yang
menyakitkan atau membuatnya terhina, yang menimbulkan perasaan sedih dan marah.
Reaksi emosional ini barangkali akan membuat wawancara terhenti sejenak. Tidak ada yang
bisa dilakukan selain menunggu sampai saksi sanggup melanjutkan ceritanya. Pewawancara
perlu juga bersiap untuk mendengarkan cerita yang melompat-lompat tidak beraturan. Anda
perlu berkonsentrasi untuk memahami ceritanya. Jika ada bagian cerita yang kabur dan tidak
dimengerti, ajukan pertanyaan untuk memperjelasnya.
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Tahap Ketiga, adalah mengakhiri wawancara. Anda akan membawa pulang catatan wawancara
untuk mempelajarinya lebih lanjut. Sangat baik jika anda melengkapi c atatan dengan hasil
observasi tentang dampak kejadian kekerasan terhadap saksi (reaksi emosionalnya, luka fisik)
maupun masyarakat yang tinggal di tempat kejadian (pengungsian, kerugian fisik, dst). Jika
wawancara tambahan diperlukan, anda perlu mengatakannya kepada saksi. Upayakan untuk
menutup wawancara dengan positif.
•

Tindak Lanjut.
Beberapa tindak lanjut bisa segera dilakukan setelah wawancara selesai, misalnya jika saksi
merasa keselamatannya terancam atau membutuhkan pertolongan medis. Tim bisa kemudian
melengkapi wawancara dengan data yang lain (photo tempat kejadian, luka yang diderita
korban, dsb). Seusai wawancara, beberapa tugas lain menanti anda, yakni memastikan
bahwa wawancara dengan saksi (yang seringkali harus diupayakan dengan susah payah)
terdokumentasi dengan baik. Catatan/rekaman wawancara yang lengkap dan teliti dapat
segera diolah menjadi kronologi peristiwa, atau menjadi bahan siaran pers dan konferensi
pers. Sebagian besar tindak-lanjut akan bergantung pada mandat dan cara kerja organisasi
anda.

Sumber:
Beberapa bagian diadaptasi dari: SJAC, Documenting Violation, Syria Manual, 2013.
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MODUL 5

Rencana
Tindak Lanjut

MODUL 5: RENCANA TINDAK LANJUT

MODUL 5:

Rencana Tindak Lanjut

PENGANTAR MODUL
Modul ini menjelaskan tentang perumusan strategi advokasi bersama para peserta sebagai
langkah rencana tindak lanjut yang sebaiknya dilakukan pasca pelatihan. Dalam modul ini
dijelaskan mengenai indentifikasi masalah bersama dan modal apa yang dimiliki saat ini.
Selain itu, modul ini juga menjelaskan cara merumuskan strategi advokasi bersama untuk
masalah-masalah yang telah diidentifikasi.
Pokok-pokok bahasan tersebut akan diproses dengan metode ceramah dan diskusi kelompok.
Modul ini dilengkapi dengan bahan diskusi kelompok dan lembar kerja tentang perumusan
strategi advokasi bersama.
TUJUAN UMUM MODUL
Melalui modul ini peserta diharapkan:
1. Memiliki kemampuan mengidentifikasi masalah dan sumber daya yang dimiliki
2. Memiliki strategi advokasi bersama
POKOK BAHASAN
Modul ini terdiri dari satu pokok bahasan, yaitu Rencana Tindak Lanjut yang meliputi:
Kegiatan 1 Diskusi Merumuskan Strategi Advokasi
Kegiatan 2 Pemaparan Hasil Diskusi dan Penutup
DURASI PENYAMPAIAN POKOK BAHASAN
Modul empat yang terdiri dari empat pokok bahasan ini membutuhkan waktu 120 menit
POKOK BAHASAN: RENCANA TINDAK LANJUT
1. Peserta memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan
sumber daya yang dimiliki;
2. Peserta memiliki kemampuan untuk merumuskan rencana
advokasi bersama untuk menjawab masalah yang dihadapi dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki;
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MODUL 5: RENCANA TINDAK LANJUT

Kertas Plano, proyektor infocus, alat tulis, dan alat presentasi lainnya

1. Lembar Kerja

120 menit

Kegiatan 1: Diskusi Merumuskan Strategi Advokasi
1. Fasilitator menjelaskan mengenai tujuan umum materi dan tujuan
khusus dari modul ini dan metode yang digunakan
2. Fasilitator meminta peserta untuk membuat kelompok sesuai
dengan wilayah kerja peserta
3. Selanjutnya minta setiap kelompok untuk mendikusikan hal-hal
sebagai berikut:
a. Pilih kasus/masalah yang dihadapi peserta di wilayah kerja mereka
b. Rumuskan fakta-fakta dalam kasus tersebut serta rumuskan
masalah hak asasi manusia yang ada dalam kasus tersebut yaitu:
i. Hak yang dilanggar;
ii. Korban dari pelanggaran hak asasi manusia;
iii. Adakah kelompok rentan dalam pelanggaran hak asasi manusia
tersebut;
iv. pelaku dalam pelangagaran hak asasi manusia ;
v. Institusi/lembaga yang dapat dimintai pertanggungjawaban;
4. Minta peserta untuk juga membuka bahan bacaan terkait instrumen
hak asasi manusia dan memanfaatkan instrumen hak asasi manusia
yang relevan dalam menganalisa fakta dan masalah HAM tersebut.
5. Minta setiap kelompok untuk melakukan tugas berikut:
a. Merumuskan harapan langkah pertanggungjawaban yang
dituntut serta pemulihan yang diinginkan. Ingatkan peserta
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untuk melihat sumber daya yang dimiliki saat membuat rumusan
tersebut
b. Merumuskan strategi advokasi bersama dan jangka waktu
langkah strategi advokasi tersebut.
6. Sebelum sesi ini diakhiri, tanyakan kepada peserta apakah ada yang
perlu penjelasan. Lalu minta setiap kelompok menyiapkan bahan
presentasi dan menunjuk satu orang untuk memaparkannya di
depan kelompok besar.
Kegiatan 2: Pemaparan hasil diskusi kelompok dan Penutupan
1. Fasiltator memulai sesi dengan menjelaskan Kegiatan 2 dan tata
cara diskusi serta berapa lama waktu yang disediakan untuk setiap
kelompok mempresentasikan hasil diskusinya.
2. Langkah berikutnya persilakan satu persatu kelompok untuk
memaparkan hasil dikusi kelompok. Setiap kali satu kelompok
selesai memaparkan, tanyakan apakah ada anggota kelompoknya
yang ingin melengkapi atau menambahkan.
3. Selanjutnya minta anggota kelompok lain untuk memberikan
tanggapan terhadap pemaparan hasil diskusi kelompok tersebut
4. Sebelum kegiatan ini ditutup, tanyakan apakah ada peserta yang
ingin berkomentar atau mengklarifikasi. Lalu berikan apresiasi
dengan mengajak seluruh peserta bertepuk tangan dan/atau sambil
meneriakkan yel-yel
Penutup
1. Fasilitator memberikan komentar dan catatan serta rangkuman atas
hasil diskusi kelompok. Beri pula komentar atas kemampuan peserta
dalam merancang strategi advokasi dan rencana tindak lanjut
2. Selanjutnya minta peserta mengungkapkan perasaan atau
berkomentar atas pelatihan yang sudah diikutinya selama 5 hari ini.
Bisa dilakukan oleh beberapa peserta saja.
3. Akhiri acara dengan mengucapkan terima kasih kepada peserta,
narasumber, dan panitia penyelenggara. Fasilitator lalu menyerahkan
acara kepada panitia untuk melakukan penutupan.
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LEMBAR KERJA
Kasus
Fakta-fakta kasus

i). Hak yang dilanggar; b).Korban dari pelanggaran hak asasi
manusia; iii). Adakah kelompok rentan dalam pelanggaran
hak asasi manusia tersebut; iv). pelaku dalam pelangagaran
hak asasi manusia ; v). Institusi/lembaga yang dapat dimintai
pertanggungjawaban;

Instrumen hak asasi manusia yang
relevan

Mekanisme pemulihan yang
dapat dimanfaatkan
Pertanggungjawaban yang
dituntut/ Pemulihan yang
diinginkan
Sumber Daya yang dimiliki

Strategi advokasi bersama

Jangka waktu

Monitor dan Evaluasi
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Profil ELSAM
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and Advocacy),
disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, 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 Indonesia 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;
4. Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia
PROGRAM KERJA :
1. Pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam kebijakan dan hukum
negara;
2. Pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam kebijakan tentang operasi
korporasi yang berhubungan dengan masyarakat local; dan
3. Penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam memajukan hak asasi manusia
Alamat :
Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia - 12510
Tel: +62 21 7972662, 79192564, Fax: +62 21 79192519,
Surel: office@elsam.or.id Laman: www.elsam.or.id
Twitter: @elsamnews dan @elsamlibrary
Facebook: www.facebook.com/elsamjkt
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