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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Mahaesa, at as 
tersusun dan terwujudnya skripsi in i.

Skripsi in i merupakan persy arat an dalam mencapai 
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Air- 
langga, setelah melalui tahapan perkuliahan sebelumnya.

Dalam kesempatan in i, saya menghaturkan banyak 
terima kasih kepada Ibu Rom 1 ah Sartono, S.H. yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga terwujud -  
nya skripsi in i. Terima kasih pula say a haturkan kepada:
-  Bapak Harun A lsagoff, S.H, M.A. selaku dosen penguji;
-  Bapak Udin, S.H. selaku dosen penguji;
-  Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara 

langsung maupun tak langsung untuk kelancaran proses 
penulisan skripsi in i.

Akhirnya semoga skripsi in i dapat, memperbanyak 
perbendaharaan kepustakaan di bidang hukum pada umumnya, 
khususnya yang berk ait an dengan masalah bantuan hukum 
di dalam rangka menegakkan hak asasi manusia di negara 
hukum Republik Indonesia*

Surabaya, April 1985 
Penulis
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BAB I 
PENDAHULUAN

i .  Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya
Dengan diproklamirkannya kemerdekaan bangsa Indo

nesia pada tanggal 17 Agustus 1945* maka lahirlah Negara 
Republik Indonesia yang berdaulat d i t  eng ah-t eng ah nega
ra lainnya d i dunia. Di dalam Undang-*indang Dasar 194-5* 
baik Pembukaan maupun Batang Tubuhnya telah mencerminkan 
jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. 
Hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-undang 
Dasar 194-5 in i ,  antara la in  adalah hak mendapatkan per -  
samaan d i muka hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan, 
hak untuk memperoleh pendidikan,

Sistim pemerintahan negara yang tertuang dalam 
Penjelasan Umum Undang-undang Dasar 194-5 mengandung tu - 
juh kunci pokok. Bagian pertama menyatakan: 11 Indonesia 
ialah Negara yang berdasar atas Hukum (R echtsstaat)". 
Negara Indonesia berdasar atas Hukum (R echtsstaat), t i  -  
dak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat).

Di dalam negara hukum, hak-hak asasi manusia men
dapatkan penghargaan dan dijunjung tin gg i. Dengan kata 
la in , setiap warga negara berhak untuk mendapatkan jami- 
nan hukum dan mendapatkan bantuan hukum. Dalam kerangka 
inilah peranan bantuan hukum sangatlah diperlukan.

Hasil pembangunan yang telah dicapai sampai saat
1



in i masih belum dapat dinikmati oleh seluruh rakyat se -  
car a merata, terbukti dengan masih banyaknya orang-orang 
yang berpendidikan rendah dengan penghasilan yang rendah 
pula# Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat tersebut, 
ant ara lain disebabkan oleh adanya ketidak seimbangan 
antara fa s ilita s  pendidikan yang tersedia dengan jumlah 
orang yang berhak memperoleh pendidikan, Rendahnya ting
kat penghasilan ant ara lain disebabkan oleh sistim pen -  
didikan yang kurang menunjang dan pendidikan yang sesuai 
dengan lapangan pekerjaan yang tersedia* Kenyataan yang 
demikian in i apakah sudah dapat dikatakan bahwa ketentu- 
an pasal J1 ayat 1 dan pasal 27 ayat 2 Undang-undang Da
sar 1945 telah dilaksanakan secara konsekuen?

Tingkat pendidikan yang rendah, lemahnya keduduk
an sosia l ekonomi, dan kurangnya penyuluhan hukum meru -  
pakan beberapa faktor yang menyebabkan mereka tidak me -  
ngetahui tentang adanya peraturan hukum yang menjamin 
hak-hak asasi mereka, dan mereka juga tidak mengetahui 
tentang cara-cara menyelesaikan masalah-masalah yang 
berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak -  
hak asasi, Bila terjad i pelanggaran terhadap hak-hak a -  
sasi mereka in ilah , maka bantuan hukum perlu diberikan 
agar prinsip as as persamaan di muka hukum dapat terwujud,

Berdasarkan penjelasan di atas, dapatlah dirumus- 
kan permasalahan dalam pertanyaan sebagai berikut:
1* Apakah prinsip asas persamaan di muka hukum bagi se -



tiap warga negara telah terwujud?
2. Apakah hak asasi manusia, khususnya hak untuk memper

oleh pekerjaan dan pendidikan telah benar-benar ter -  
laksana di dalam era pemb angunan dew as a ini?

3- Bag aim an a per an an bantuan hukum dalam menegakkan hak 
asasi manusia di Indonesia demi terwujudnya prinsip 
keadilan sosia l bagi seluruh rakyat Indonesia?

2. Penjelasan Judul
Pada dasar nya hak asasi manusia berkaitan erat 

dengan bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan sal ah satu 
up ay a untuk pen eg akan hak-hak asasi manusia. Dengan me -  
la lu i bantuan hukum diharapkan prinsip pemerataan kea -  
dilan dapat terwujud.

Tidak lepas dari uraian di atas, sesuai dengan 
judul skripsi in i, yakni "PER AN AN BANTUAN HUKUM DALAM 
MENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA", saya akan 
membentangkan pengertian bantuan hukum dan pengertian 
hak asasi manusia.

Bantuan hukum secara sederhana pada dasar nya ada
lah suatu pekerjaan sosia l yang ber land ask an kemanusiaan 
dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada 
masyarakat luas, tidak mampu dan atau but a hukum tanpa 
membedakan ras , agama, keyakinan p o lit ik , keturunan mau
pun latar belakang sosia l dan budaya.^

Hak asasi manusia ialah hak-hak yang memungkinkan



kita untuk tanpa diganggu-g anggu menjalani kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara sebagai warga dari suatu ke
hidupan bersama* Hak-hak asasi itu  dapat berupa hak-hak 
ekonomi, so s ia l, dan budaya, tetapi dapat jug a berupa 
hak-hak s ip i l  dan p o lit ik . Pelaksanaan masing-masing 
hak-hak asasi tersebut tidaklah dapat secara rnutlak. Hal 
in i karena setiap orang dalam melaksanakan hak-hak asasi 
itu dibat as i  oleh hak-hak orang lain atau hak-hak peme -  
rintah. Dengan demikian pelaksanaan hak asasi manusia 
haruslah selalu d iikuti dengan kewajiban-kewajiban dasar*
Dengan perkataan lain harus ada keselarasan dan keseim -

2bang an antara hak dan kewajiban.
Ternyata dalam kehidupan bermasyarakat dan berne

gara, pelaksanaan hak-hak asasi seperti tersebut di atas 
selalu saja dapat dilanggar atau diganggu baik oleh in
dividu lainnya maupun oleh pemerintah* Sehingga dapat 
menimbulkan suatu situasi konflik atau pertentangan an -  
tara individu atau juga antara individu dengan pemerin -  
tah b ila  yang tersebut terakhir in i ter lib  at d i dalam 
pertentangan. Untuk itu kesadaran seseorang akan hak-hak 
as as iny a mengakibatkan tidak mudah menjadi korban pelang
garan terhadap hak-hak as as iny a. Maka perlulah kita me -  
nyadari selalu hak-hak asasi manusia k ita , agar tidak

*mudah kita menjadi sasaran empuk pelanggaran.

3* Alas an Pemilihan Judul



3* Alas an Pemilihan Judul
Sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal 

di pedesaan dan te rd ir i dari orang-orang miskin yang 
tidak mengetahui adanya peraturan-peraturan hukum yang 
menjamin dan melindungi hak-hak asasi mereka, mengaki -  
batkan banyak terjad i pelanggaran-pelanggaran terhadap 
hak-hak asasi mereka* Selain dari itu , lembaga bantuan 
hukum belum tersebar 3ecara merata kepada segenap lap is- 
an masyarakat.

Tidak lepas dari permasalahan di atas, maka dip er- 
lukan per an an bantuan hukum sebagai sal ah satu up ay a un
tuk mengatasi dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran 
hak asasi manusia demi terwujudnya keadilan sosia l bagi 
seluruh rakyat Indonesia.

4. Tujuan Penulisan
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi 

in i, adalah sebagai berikut:
1. Untuk membandingkan te o r i-te o r i ilmu pengetahuan yang 

saya peroleh selama mengikuti perkuliahan dengan ke -  
nyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat.

2. Untuk menyumbangkan pemikiran dan pengetahuan yang 
mungkin ada manfaatnya.

3. Guna menambah perbendaharaan tulisan ilmiah, baik d i-  
kalangan mahasiswa pada khususnya maupun dikalangan 
masyarakat pada umumnya.



4. Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sar -  
jana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

5- Metodologi 
a* Fendekatan masalah

Penulisan in i menggunakan pendekatan d isk rip tif 
an a listis , yaitu dengan menjabarkan dan menguraikan data 
yang terkumpul, baik yang diperoleh dari bah an pus taka 
maupun dari Lembaga Bantuan Hukum Surabaya dan Biro Ban
tuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Adapun metode yang digunakan untuk perabahasan da
lam penulisan in i adalah metode induksi. Akan dibentang- 
kan beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia di In -  
donesia dan usaha penanggulangannya melalui bantuan hu -  
kum. Dari s in i akan ditarik kesimpulan yang bersifat 
umum. Disamping itu , jug a digunakan metode deduksi. Peng- 
uraiannya didasarkan te o r i-te o r i dan berbagai pemikiran 
umum. Kemudian akan ditar ik kesimpulan yang bersifat 
khusus. Kendatipun demikian, car a yang dipergunakan di 
dalam penulisan skripsi in i memang dirasakan kurang me- 
madai.
b. Sumber data

Dalam penulisan in i saya memperoleh sumber data 
dari kepustakaan, yaitu dengan membaca dan mempelajari 
buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan masalah bantuan hukum dan hak asasi manusia. Di -
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sertakan juga data yang diperoleh dari Lembaga Bantuan 
Hukum Surabaya dan Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum 
Universitas Airlangga.

6. PertangKungrfawaban Sistimatika
Sebagai pengantar kepada pembaca sebelum memasuki 

bab pe mb ah as an materi, maka sudah sewajarnyalah apabila 
pendahuluan in i say a let akan pada bab I . Demikian pula 
dengan dicantumkannya pertanggungjawaban sistimatika pa
da bab in i dimaksudkan untuk memperkenalkan serta mende- 
katkan pembaca guna memperoleh gambaran dan mengetahui 
adanya keruntutan materi-materi yang akan dibahas, se -  
hingga akan lebih mengenai sasarannya.

Sebelum sampai pada materi pokok dalam skripsi 
in i perlu dijelaskan terlebih dahulu hakikat dan a©jarah 
perkembangan hak asasi manusia serta hak asasi manusia 
di Indonesia. Materi dasar in i say a tempatkan pada bab
II .

Setelah mengetahui hakikat dan 3ejarah perkembang
an hak asasi manusia serta hak asasi manusia di Indone -  
s ia , maka langkah s elan jut nya adalah pembahasan mengenai 
permasalahan yang timbul dalam perkembangan hak asasi 
manusia d i Indonesia. Permasalahan pokok in i saya tempat
kan pada bab I I I .

Se lan jut nya akan dibahas usaha-usaha atau up ay a -  
up ay a untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran hak asasi



manusia di Indonesia melalui Lembaga Bantuan Hukum dan 
Biro Bantuan Hukum Fakult as Hukum. Materi in i say a tem -  
patkan dalam bab IV yang merupakan jawaban atas permasa- 
lahan yang diuraikan pada bab I I I .

Bab V merupakan bab penutup yang te rd ir i dari ke
simpulan dan saran, yaitu merupakan uraian secara sing -  
kat yang merupakan kesimpulan skripsi in i dan saran-sa -  
ran yang mungkin ada manfaatnya.



9
Adnan Buyung Nasution, 11 Lembaga Bantuan Hukum, 

Konsep Bantuan Hukum Struktural dan K ritik ", Bantuan Hu
kum « No, 20, Oktober-Nopember 1984, h. 4.

2Marbangun Hardjowirogo, Hak-hak Manusia, Y ay as an 
Idayu, Jakarta, 1981, h. 7•

5Ibid.



BAB IX 
PENGERTIAN UMUM

1. Hakikat Hak Asasi Manusia
Pada dasarnya setiap umat manusia mempunyai 3 i f  at 

dinamisf yaitu mempunyai s ifa t  terus-menerus berkembang 
untuk menuju kesempurnaan dan kesejahteraan hidupnya 
atau ideal kemanusiaannya. Dalam menuju ideal kemanusia
annya, manusia mempunyai kedudukan sebagai subyek yang 
merdeka. Karen any a, setiap orang dap at memilih atau me -  
nentukan segala perbuatan yang dianggap baik untuk d ir i -  
nya tanpa mengganggu terhadap kemerdekaan orang sekeli -  
lingnya.

Hidup dal am kebersamaannya dengan manusia lainnya 
merupakan kodrat manusia sebagai ins an ciptaan Tuhan. 
Orang itu dititahkan di dunia untuk menjadi warga dari 
satu kelompok tertentu dan tidak hidup menyendiri. Oleh 
karena itu , manusia tanpa manusia lainnya pasti akan ma- 
t i  dan tidak akan mampu untuk mengembangkan dirinya da- 
lam mencapai ideal kemanusiaannya. Ideal kemanusiaan in i 
baru dapat tercapai apabila manusia itu hidup dalam ke -  
bersamaannya dengan manusia lainnya.

Sebagaimana diungkapkan di atas* bahwa manusia 
mempunyai kedudukan sebagai subyek yang menuju ideal ke
manusiaannya. Oleh karena itu , manusia adalah tujuan un
tuk dirinya sendiri bukan untuk tujuan yang lainnya.

10



Dengan kata la in , manusia merupakan subyek yang menuju 
ideal kemanusiaannya bukan merupakan obyek untuk ideal 
kemanusiaan orang lain . Deng an demikian setiap umat m a
nusia haruslah mendapatkan penghormatan dan diperlakukan 
layak sebagai subyek yang menuju ideal kemanusiaannya.

Dalam kehidupan bermasyarakat masih banyak orang 
yang memperlakukan sesamanya sebagai obyek untuk menca -  
pai ideal kemanusiaannya sendiri, sehingga mengakibatkan 
timbulnya pertentangan-pertentangan yang dapat merugikan 
masyarakat. Pada hakikatnya persoalan mengenai hak-hak 
asasi itu adalah berkisar pada perhubungan antara indi -  
vidu dan masyarakat.^ Dalara kerangka in ilah , maka diper- 
lukan adanya lembaga kekuasaan yaitu negara yang mempu -  
nyai kekuasaan untuk menegakkan ketertiban dal am kehi -  
dupan bermesyarakat* Untuk itu dibuat aturan-aturan hu -  
kum agar penyelenggaraan ketertiban berjalan e ffe k t if . 
Deng an adanya aturan-aturan hukum tersebut negara meng -  
gunakan kekuasaannya untuk mencegah dan atau menindak 
setiap pelanggaran yang dilakukan oleh warga masyarakat.

2. Se.jarah Perkembangan Hak Asasi Manusia
Kesadaran at as hak asasi manusia bersumber dari 

keinsafan manusia terhadap harga d ir i ,  yaitu kesadaran 
manusia terhadap harkat dan martabat manusia. Kesadaran 
in i semakin meningkat apabila manusia dihadapkan dengan 
adanya ketidak adilan, kelaliman, dan sebagainya. Pada
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hakikatnya hak-hak asasi in i telah melekat pada pribadi 
manusia sejak proses kelahirannya di dunia. Karena itu 
hak asasi manusia haruslah mendapatkan jaminan dan per -  
1indungan, baik dal am kehidupan bermasyarakat maupun da- 
lam kehidupan bernegara.

Sejak keberhasilan Nabi Musa memerdekakan umat 
Yahudi dari belenggu perbudakan di Mesir, manusia sadar 
untuk menegakkan hak-hak asasi manusia dalam membela ke- 
merdekaan, kebenaran, dan keadilan.

Hukum Hammuraby yang terkenal di Babylonia, mene- 
tapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk menjamin keadilan 
bagi warga negaranya. Hukum Hammuraby yang telah dikenal 
2000 tahun Sebelum Masehi itu telah menganut dan mencer- 
minkan jam inan dan periindungan hak-hak asasi manusia.

Kemudian Solon, 600 tahun Sebelum Masehi di Athe
na, telah mengadakan pembaharuan dengan menyusun undang- 
undang yang menoamin keadilan dan persaraaan bagi setiap 
warga negara. Ia menganjurkan kepada warga negara yang 
diperbudak, karena tidak mampu melunasi utangnya atau 
karena kemiskinan, agar harus dimerdekakan. Solon, di -  
samping membentuk mahkamah keadilan yang disebut H eli- 
aea, juga membentuk lembaga perwakilan rakyat yang di -  
namakan Ecclesia. Karena itu Solon dianggap sebagai ba -  
pak ajaran demokrasi. P ericles, tokoh negarawan Athena, 
disamping berusaha untuk menjamin keadilan bagi warga 
negaranya yang miskin, juga menetapkan bahwa setiap war-

12



ga negara yang beruraur 18 tahun keatas dap at berpartisi- 
pasi aktif dalam lembaga perrausyawaratan Ecclesia.

Flavius Anisius Justinian, kaisar Romawi (527), 
telah menciptakan peraturan hukum yang menjadi dasar dan 
pola sistim  hukum modern di dunia barat. Adapun pokok -  
pokok ketetapan hukum Justinian adalah tentang jaminan 
keadilan dan hak-hak asasi manusia.

Socrates (4-70-399) dan Plato (428-348), f i lo s o f  
Yunani, adalah peletak dasar diakuinya hak-hak asasi ma
nusia. Mereka mengajarkan kepada masyarakat untuk menge- 
r it ik  pemerintahan yang tidak berdasarkan keadilan dan 
kebijaksanaan. Kemudian Aristoteles (348-322) mengajar -  
kan bahwa pemerintah harus berdasarkan atas kemauan dan 
c ita -c ita  sebagian besar warga negaranya.

Di Jazirah Arab, selama tahun 611-632, Rosulullah 
Muhammad S.A.W menerima wahyu-wahyu Illa h i yaitu Al-Qur- 
anul Karim, kitab suci umat Islam. Berdasarkan n ila i-n i-  
la i yang terkandung dalam Al-Qurfan inilah ajaran Islam 
tumbuh dan berkembang. Ucapan dan tingkah laku Nabi Mu -  
hammad S.A.W, yang pada akhirnya terhimpun dalam Al-Ha -  
d its atau As-Sunnah, adalah teladan yang b ertitik  tolak 
dari Al-Qur' an pula.

Di dalam Al-Qur*an, ihwal hak asasi manusia ouS& 
tersurat dan tersirat di berbagai ayat, secara otomatis 
As-Sunnah pun memberikan uraian tentang hal-Jial yang 
berhubungan dengan hak-hek asasi manusia. Agar lebih

13



jeXas, di bawah in i adalah beberapa ay at AX-Qur'an dan 
beberapa hadits yang berhubungan erat dengan hak-hak 
asasi manusia, yaitu:
X. Surat AX-Isro* 70, yang artinya:

"Dan sungguh telah Kami muliakan anak Adam, Kami 
angkut mereka didaratan dan dilautan, dan Kami beri 
puXa mereka re jek i yang baik-baik, dan jug a mereka 
Kami ut am akan dengan suatu kelebihan at as keb any akan 
mahluk yang Kami ciptakan"* Pada ay at tersebut ter 
kandung makna, bahwa manusia pada pokoknya diciptakan 
oleh AXXah S.W.T sebagai mahluk yang mempunyai kedu -  
dukan yang paling mulia. Ia mempunyai hak-hak, berpi- 
k ir , merenung dan juga berbuat.

2. Surat AX-Chujuraat X2, yang artinya:
"Wahai sekaXian manusia, sesungguhnya engkau sekaXian 
Kami ciptakan dari seorang XeXaki dan seorang perem -  
puan, berupa XeXaki dan perempuan serta berbangsa 
bangs a dan bersuku-suku tidakXah Xain agar terjad i 
saXing kenaX-mengenal. Sesungguhnya diant aramu semua 
yang paXing muXia di s is i  AXXah iaXah yang paXing 
taqwa kepada-Nya. sesungguhnya AXXah itu Maha Tahu 
dan Maha MengenaX". Makna yang terkandung daXam ay at 
tersebut tidak Xain adaXah persamaan antara manusia. 
Manusia diciptakan oXeh AXXah S.W.T berupa XeXaki dan 
perempuan serta berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, 
tidakXah Xain agar saXing kenaX-mengenaX. Tentu saja

44



tidak hanya saling kenal-mengenal sad a, karena dari 
saling kenal-mengenal itu  akan terjad i saling kerja 
sama, sebab manusia memang tidak cukup dari dirinya 
sendiri bahkan bangsa-bangsa pun jug a saling t erg an -  
tung, sekalipun bangs a itu dari suatu negara yang pa
ling maju di dunia. Namun ketergantungan itu bukanlah 
berarti harus mengorbankan harga d ir i dan kehormatan 
serta martabat kemanusiaan. f Tentang persamaan di mu- 
ka hukum, terdapat suatu hadits yang amat terkenal 
yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa-iy, yai
tu: "Orang-orang sebelum kamu dahulu binasa lantaran 
apabila golongan elitenya mencuri, mereka biarkan sa- 
ja , tetapi b ila  orang-orang je la ta  dan lemah mencuri, 
mereka tegakkanlah hukum atas orang tersebut, Demi 
Allah, sekiranya Fatimah anak perempuan Muhammad men
cu ri, pasti akan kupotong tangannya" • Dari hadits in i 
nampak bahwa dispensasi tidak berlaku, demikian pula 
halnya dengan hak-hak priv ilege , sekalipun ia  seorang

Q
tokoh yang kaya dan terkemuka.
Surat Al-Ashri, yang artinya:
"Demi mas a, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugi- 
an, kecuali mereka yang beriman, berbuat kebajikkan 
dan pesan-memesan tentang kebenaran dan kesabaran". 
Makna yang terkandung dalam ayat tersebut, yaitu ten
tang kebebasan berpendapat, bermusyawarah dan menge -  
mukakan pikiran. Kebebasan-kebebasan in i jug a terkan-



dung dalam Surat Aali-Imron 104, yang artinya: "Ada 
kanlah padamu sekalian sekelompok umat yang mengajak 
kepada kebaikan, menyerukan kebajikan dan mencegah 
kemunkaran". Kebebasan berpendapat dan bermusyawarah 
in i bukanlah sekedar menyatakan pendapat dan bermu -  
syawareh, tetapi hendaknya yang dikemukakan itu tidak 
bersifat destruktif dan tidak beraifat anarchis.^

4. Surat Al-Baqoroh 256, yang artinya:
"Tidak ada paksaan di dalam agama. . Di dalam a -  
yat in i terkandung suatu makna, yaitu tentang kebe -  
beragama bagi setiap umat manusia di dunia.

5. Surat Al-Maidah 38, yang artinya:
"Pencuri baik lelak i ataupun perempuan, potonglah 
tangannya". Dari ay at in i te rs ira t, bahwa hak milik 
bagi setiap umat manusia di jamin oleh Islam .^

6. Surat Toha 114, yang artinya;
" Katakanlah Muhammad, Oh Tuhan, tambahilah daku i l -  
mu". Pada ayat tersebut te rs ira t, bahwa setiap umat 
manusia mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan. 
Dengan demikian hak untuk memperoleh pendidikan d ija - 
min oleh Islam.

7* Surat Al-Mulk 15, yang artinya:
f,All8hlah yang menjadikan bumi mudah baginni, berjalan- 
lah engkau sekalian diseluruh penjurunya dan makanlah 
dari re jek i Allah, dan kepadaNYAlah kamu sekalian ke- 
lak dibangkitkan kembali". Ayat in i mengandung makna,
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bahwa setiap umat manusia mempunyai hak-hak asasi d i -  
bidang ekonomi, sosia l dan budaya.^ Hak-hak tersebut 
juga terkandung dalam Surat Al-Mu*minun 51? yang ar- 
tinya: "Wahai para utusan, makanlah dari yang baik -  
baik dan bekerjalah yang baik-baik".

Dari beberapa contoh kandungan ayat-ayat suci Al-Qur1an 
dan Hadits yang berhubungan erat dengan hak-hak asasi 
manusia, jelaslah bahwa menjunjung tin ggi harkat dan 
martabat kemanusiaan telah diajarkan oleh Allah S.W.T. 
kepada manusia melalui RosulNYA, dalam hal in i adalah 
yang disampaikan kepada Nabi Muhammad S.A.W*

Dari uraian tersebut, d i atas, jelaslah bahwa hak- 
hak asasi manusia yang terkandung di dalam Al-Qur*an 
adalah lebih lengkap dibandingkan dengan hak-hak asasi 
manusia menurut ajaran jaman Yunani kuno, pada masa So -  
crates dan Platjo. Pada jaman Yunani kuno itu hak-hak 
asasi manusia h any a 1 ah merupakan hak-hak untuk go long an 
bangs aw an dan golongan £ ilo so f saja, di dalam rangka 
perjuangan mereka melawan kekuasaan raja yang dir as akan 
bertindak sewenang-wenang. Untuk lapisan masyarakat aw am 
atau golongan budak belian yang lebih rendah, hak-hak 
asasi manusia itu belum ada jaminan dan perlindungan 
sama sekali. Sedang di dalam Al-Qur1 an hak-hak asasi ma
nusia itu berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat, t i  -  
dak pandang apakah dia dari golongan bangs aw an atau dari 
rakyat je la ta , hak-hak asasinya adalah sama.
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Perkembangan dari upaya manusia untuk meletakkan 
hak asasi manusia pada tempatnya, selanjutnya tampak da- 
r i  sekelompok bangsawan Inggeris yang mengadakan musya -  
war ah dan berhasil me 1ahirkan piagam Magna Charta pada 
tanggal 15 Juni 1215* Piagam tersebut mempunyai tujuan 
membela keadilan bagi para bangsawan atas tindakan raja 
yang semena-mena, hak asasi manusia lebih penting dari 
pada kedaulatan raja . Tak seorangpun dari warga negara 
yang dap at ditahan, atau d ir amp as hart a kekayaannya, 
atau diperkosa atau diasingkan, atau dengan car a apapun 
diperkosa hak-hak asasinya, kecuali berdasarkan pertim -  
bangan hukum. Dengan piagam tersebut, Magna Chart a men -  
jadi lambang piagam hak-hak asasi manusia, karena meng -  
ajarkan bahwa hukum dan undang-undang lebih tinggi kedu- 
dukannya dari pada kekuasaan raja* Lahirnya piagam Magna 
Chart a pada tahun 1215 tersebut merupakan awal dari se -  
jar ah perjuangan hak-hak asasi manusia, walaupun piagam 
tersebut belum. merupakan jaminan dan perlindungan art;as 
hak-hak asasi manusia yang dikenal dewasa in i. Piagam 
Magna Charta itu hanya memuat jaminan dan perlindungan 
terhadap golongan bangsawan dan gereja saja« Jadi pada 
dasarnya piagam Magna Chart a itu sama saja dengan jaman 
Yunani kuno yang belum membicarakan hak asasi golongan 
rakyat je la ta . Kendatipun demikian piagam Magna Charta, 
meskipun hanya memuat perlindungan terhadap golongan 
bangs awan dan gereja, dapat dicatat sebagai awal dari



sejarah hak-hak asasi manusia yang dikenal dew as a ini* 
Enam abad sebelum kelahiran piagam Magna Charta, 

Thomas Aquino (1215-1274) mengajarkan bahwa hukum, un -  
dang-undang hanya dapat dibuat atas kehendak rakyat, a- 
tau oleh seorang raja yang mencerminkan dan mewakili ke
hendak rakyat*

Perkembangan hak asasi manusia berikutnya, John 
Locke (1632-1704) dan J.J . Rousseau (1712-1748) dengan 
teorinya yang terkenal dengan sebutan "kontrak sos ia l'1* 
John Locke dalam teorinya tersebut mengemukakan pandang- 
annya, bahwa setiap manusia dalam keadaan a1amiah telah 
memiliki hak-hak dasarnya yang bersifat kodrati, yang 
berupa hak hidup, kebebasan dan milik* Dalam penyeleng -  
garaannya, hak-hak tersebut tidak dapat diselenggarakan 
secara mutlak sebab dapat menimbulkan benturan-benturan 
diantara mereka. Karenanya, masing-masing individu sepa- 
kat mengadakan perjanjian bersama untuk mengatur penye -  
lenggaraan hak-hak tersebut yang diwujudkan dalam bentuk 
badan pemerintahan atau negara. Selanjutnya negara yang 
terbentuk atas perjanjian bersama in i menerima mandat 
untuk mengatur dan memerintah menurut hukum alam demi 
kesejahteraan bersama, melindungi hak-hak asasi setiap 
individu yang ikut serta dalam perjanjian tersebut. Dari 
sinilah John Locke kemudian menyimpulkan bahwa absolu -  
tisme pemerintahan tidak mungkin dilakaanakan, karena 
kekuasaan suatu negara telah dibatasi oleh hak-hak asasi
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setiap individu yang tidak mungkin terlepas dari kehi -  
dupannya, yaitu hak hidup, kebebasan dan milik. Sedang -  
kan J.J. Rousseau dalam teor i kontrak sosia l tersebut 
mengemukakan bahwa dalam keadaan alamiah manusia lahir 
di dunia sebagai individu yang bebas dan mempunyai kedu
dukan yang sederajat terhadap sesamanya. Karena keadaan 
alamiah tersebut seringkali menimbulkan benturan-bentur- 
an kepentingan antar individu, maka manusia sadar bahwa 
keadaan alamiah tersebut tidak mungkin dipertahankan la - 
g i. Oleh karena itu diakhirilah keadaan alamiah tersebut 
dengan membentuk apa yang disebutnya kontrak sos ia l, ya
itu untuk mendirikan suatu negara atau badan korporatif 
k o lle k tif. Kepada negara inilah diserahkan kemerdekaan 
alam individu-individu dan dari negara itu 1ah manusia 
memperoleh kembali kemerdekaan sipilnya, yaitu suatu ke
bebasan untuk menentukan segala perbuatan asal dalam

12bat as undang-undang. Selanjutnya Rousseau mengemukakan 
bahwa manusia dalam keadaan alamiah hanya terjad i satu 
ka li pactum yaitu pactum unionis, sedangkan pactum sub -  
yectionis tidak ada, karena dari kolektif itu manusia 
menyerahkan dan menerima kembali hak-haknya. Negara atau 
badan korporatif k o llek tif in i memiliki suatu kehendak 
bersama yang merupakan penjelmaan dari kehendak rakyat. 
Kehendak rakyat in i tidak lain adaleh kedaulatan rakyai? 
Dengan demikian kedaulatan tertinggi tetap ditangan rak
yat dengan kehendak umumnya yang selalu benar dan ditu -
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jukan untuk kebahagiaan bersama*
Dengan dianutnya teor i kontrak sosia l di Eropa 

sampai di Amerika, maka meningkatlah pergerakan untuk 
menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia.

Hasil usaha pejuang hak-hak asasi manusia yang 
banyak dipengaruhi oleh pemikir-pemikir besar tersebut, 
diantaranya adalah piagam-piagam hak asasi manusia. Pia- 
gam hak asasi manusia yang patut dicatat untuk pert am a 
kalinya dalam perkembangan hak asasi manusia adalah p ia- 
gam Magna Chart a, yang ditanda tangani oleh raja  John 
Lackland pada tahun 1215. Adapun yang dimuat dalam pia -  
gam tersebut adalah perlindungan -  terbatas -  bagi para 
bangsawan dan gereja. Kemudian Raja Charles I menandata- 
ngani Petition of Rights pada tahun 1628. Dalam hal in i 
raja berhadapan dengan parlemen yang te rd ir i atas utusan 
rakyat. Perkembangan selanjutnya adalah ditandatangani -  
nya Habeas Corpus Act pada tahun 1679 dan B ill of Rights 
tahun 1689* antara Raja Willem III  dengan parlemen seba
gai hasil Glorius Revolution yang dilengkapi dengan Act 
of Settlement pada tahun 1701.

Di Amerika Serikat, perjuangan hak-hak asasi manu
sia  menghasilkan Virginia B ill of Rights dan Declaration 
of Independence pada tanggal 4 Ju li 1776 yang selan.jut -  
nya menjadi dasar konstitusi Amerika Serikat tahun 1787. 
Perancis telah melaksanakan perjuangan hak asasi manusia 
lebih dehulu dari pada Amerika Serikat, dan berhasil men-

21



cetuskan La Declaration Des Droits De L'homme Et Du Ci -  
toyen pada tanggal 26 Agustus 1798.

Pemikir-pemikir besar dengan gagas an hukum alam -  
nya membawa pengaruh yang besar sekali terhadap perumus- 
an hak asasi manusia pada abad ke 17 dan ke 18 in i. Se -  
lain dari itu , perumusan hak asasi manusia tersebut ha -  
nya terbatas pada hak-hak yang mempunyai s ifa t  p o l it is .

Pada saat berkecamuknya parang dunia II pada ta -  
hun 19^1, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt, 
dihadapan kongres menganjurkan bahwa agar dalam perang 
melawan fasisme Jerman, Jepang dan I ta lia , jug a berusaha 
untuk melaksanakan empat mac am kebebasan atau hak asasi 
bagi seluruh umat manusia untuk mencapai perdamaian yang 
kekal. Adapun empat macam kebebasan itu adalah sebagai 
berikut: 1). Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan 
pikiran (freedom of speech); 2 ). Kebebasan beragama 
(freedom of re lig io n ); 3). Kebebasan dari ketakutan 
(freedom from fe a r ); 4 ). Kebebasan dari kemelaratan 
(freedom from want). Dicantumkannya kebebasan dari keme
laratan tersebut, karena dalam mencapai kebahagiaan dan 
kesejahteraan itu tidaklah cukup hanya dengan dijaminnya 
atau dipenuhinya hak-hak asasi di bidang p o lit ik  saja , 
melainkan harus dijamin pula hak-hak asasi di bidang 
ekonomi, sosia l dan budaya.

Sesudah perang dunia I I ,  sebagai akibat fasisme 
Jerman, Jepang dan Ita lia  yang berhadapan dengan Amerika
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Serikat dan sekutunya, me1ahirkan Perserikatan Bangsa -  
bangsa (PBB). Kemudian, di San Pransisco, pada tanggal 
26 Juni 1945 telah lahir Piagam Perserikatan Bangs a-bang- 
sa dan Statute Mahkamah Internesional yang menganjurkan 
agar hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar d itaati. 
Kendatipun demikian, rakyat Indonesia secara resmi sudah 
lebih dahulu memberikan jaminan dan perlindungan terha -  
dap hak-hak asasi manusia, karena pada tanggal 22 Juni 
1945 telah lahir Piagam Jakarta yang telah memberikan 
jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. 
Piagam Jakarta in i mempunyai kekuatan hukum yang sah ka
rena dalam konsideran Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dite -  
gaskan bahwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai Undang- 
undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian 
kesatuan dengan Undang-undang Dasar 1945.

PBB sebagai organisasi internasional telah berha- 
s i l  mencetuskan sebuah piagam hak asasi manusia yang 
terkenal dengan sebutan Universal Declaration of Human 
Rights yang dinyatakan di Paris pada tanggal 10 Desember 
1948. Piagam tersebut belum merupakan suatu convention 
atau semacam perjanjian, namun semua anggota PBB mempu
nyai kewajiban moral untuk melaksanakannya. Karena belum 
merupakan convention, maka diperlukan adanya suatu tin  -  
dak lanjutan atas piagam tersebut.

Komisi hak asasi manusia (Commission on Human 
Rights) yang didirikan pada tahun 1946 telah berusaha



untuk membuat suatu perjanjian sebagai tindak lanjut 
at as piagam hak asasi manusia, yaitu Universal Declare -  
tion  of Human Rights* Namun dalam rangka us ah a itu , ko- 
misi hak asasi manusia menghadapi kesulitan-kesulitan 
yang cukup menghambat bagi terwujudnya perjanjian. Kesu
l i t  an-kesulit an yang dijumpai dalam usaha mencapai kata 
sepakat mengenai perjanjian ialah bahwa implementasi 
hak-hak asasi manusia menyangkut masalah hukum interna -  
sional yang sang at rumit s ifa t nya, seperti masalah ke -  
daulatan sesuatu negara, kedudukan individu sebagai su -  
byek hukum internesional, dan soal "domestic ju risd ie  -  
tion" dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa. Selain 
dari itu , kesulitan-kesulitan lainnya yang dijumpai ia  -  
lah bahwa pelaksanaan hak-hak asasi manusia harus dise -  
suaikan dengan keadaan dalam negara masing-masing. Sete- 
lah 18 (delapan belas) tahun kemudian, pada akhir tahun 
1966, sidang umum PBB secara aklamasi menyetujui perjan- 
jian tentang hak-hak ekonomi, sosia l dan budaya serta 
telah disetujui pula perjanjian tentang hak-hak p o lit ik  
dan s ip i l .  Untuk perjanjian pertama sudah mempunyai ke -  
kuatan mengikat secara yuridis sejak berlakunya, yaitu
pada bulan Janusri 1976. Sedangkan mengenai perjanjian

14yang kedua masih menunggu ra tifik a s i yang ke 37*

3* Hak Asasi Manusia d i Indonesia
Dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia



pada tanggal 17 Agustus 194-5* maka lahirlah negara Repu- 
b lik  Indonesia, Negara Republik Indonesia telah menjamin 
dan melindungi hak-hak asasi manusia. Jaminan dan p erlin 
dungan terhadap hak asasi manusia in i telah tersurat dan 
te rs ira t dalam Undang-undang Dasar 194-5* baik dalam Pern- 
bukaan maupun Batang Tubuhnya.

Hak asasi manusia yang termuat atau tercantum da
lam Undang-undang Dasar 194-5 in i tidaklah terdapat dalam 
satu piagam tersen d ir i, melainkan tersebar dalam Batang
Tubuhnya, yaitu pasal 27 * 28 , 29 ayat 2, 30, 31* 32, 33

15dan pasal 34-. Dengan demikian hak asasi manusia yang 
tercantum dalam Undang-undang Dasar 194-5 hanya dirunrus -  
kan secara singkat dan hanya te r d ir i  dari beberapa pasal 
sa ja . Alas an umum yang mendasari hal in i adalah karena 

Undang-undang Dasar 194-5 in-i disusun pada mas a berakhir- 
nya pendudukan Jepang. Dalam suasana yang tidak mengun -  
tungkan in i ,  maka tidak ada waktu yang cukup untuk mem -  
bicarakan hak asasi manusia secara lebih mendalam. Sela- 
in dari itu , timbul adanya dua pendapat yang berbeda me- 
ngenai hak-hak asasi in i d i dalam Undang-undang Dasar

194-5.
Pendapat-pendapat pada waktu itu  banyak dipengaruhi 
oleh Declaration Des Droits de Lfhomme et du Citoyen 
yang dianggap waktu itu  sebagai sumber dari in d iv i -  
dualisme dan liberalism e, oleh karena itu  dianggap 
bertentangan dengan asas kekeluargaan dan gotong-ro- 
yong. Mengenai hal in i ,  Ir . Soekarno pada waktu itu  
menyatakan sebagai berikut; Jikalau k it a betu l-betu l 
hendak mendasarkan negara k ita  kepada faham kekelu -  
argaan, faham tolong-menolong, faham gotong-royong
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dan keadilan sos ia l, enyahkanlah tiap-tiap  pikiran, 
tiap faham individualism© dan liberalism©. Sebalik -  
nya Dr. Hatta mengat akan bahwa walaupun yang diben -  
tuk itu negara kekeluargaan, tetapi masih perlu di -  
tetapkan beberapa hak dari warga negara, jangan sam- 
pai timbul negara kekuasaan.16

Disamping itu , Undang-undang Dasar 1945 dibuat lebih da- 
hulu dari pada Universal Declaration of Human Rights. 
Walaupun tidak memuat hak asasi manusia secara terperin- 
c i  dan panjang lebar, namun telah mencakup secara kese -  
luruhan aspek kehidupan dan pada prinsipnya negara Indo
nesia menerima dan mengakui hak-hak asasi manusia.

J aminan dan perlindungan hak asasi manusia di ne
gara Indonesia tercermin dengan jelas dalam Pembukaan 
Undang-undang Dasar 1945. Pada alinea pert ama Pembukaan 
Undang-undang Dasar 1945 mengatakan, "Bahwa sesungguhnya 
kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab 
itu maka penjajahan di at as dunia harus dihapuskan, ka
rena tidak sesuai dengan peri keraamsiaan dan peri ke -  
adilan". Pada kalimat in i terkandung suatu pernyataan 
bahwa kemerdekaan itu merupakan suatu hak. Dengan demi -  
kian pada kalimat tersebut terkandung adanya pengakuan 
prinsip-prinsip hak asasi manusia serta adanya sikap 
menghormati oleh bangsa Indonesia.

Pada alinea kedua dan ketiga terkandung perayata- 
an sikap bangsa Indonesia dalam menanggapi dan menghor -  
mati kebebasan atau kemerdekaan. Disamping itu , bangsa 
Indonesia juga menanggapi dan menghormati hak asasi ma -  
nusia baik secara moral maupun secara yuridis.
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Pada alinea keempat terkandung suatu pernyataan 
bahwa bangsa Indonesia dengan Undang-undang Dasar 194-5 
mengakui adanya hak asasi, yaitu hak-hak ekonomi, sosia l 
dan budaya serta hak-hak p o lit ik  dan s ip i l .

Berhasilnya Perserikatan Bangsa-bangsa mencetus -  
kan sebuah piagam yang bersifat umum, yang terkenal de -  
ngan sebutan Universal Declaration of Human Rights, me
rupakan bukti bahwa seluruh umat manusia mendukung per -  
lunya menjamin dan melindungi hak asasi manusia.

Kelahiran Universal Declaration of Human Rights 
telah membawa pengaruh yang cukup besar terhadap bangsa 
Indonesia. Hal in i dapat kita lihat dengan adanya usaha- 
usaha yang dilakukan untuk memasukkan hak asasi manusia 
dalam undang-undang dasarnya, yaitu Konstitusi Republik 
Indonesia Serikat 194-9 dan Undang-undang Dasar Sementara 
1950. Ternyata kedua konstitusi tersebut berhasil mema -  
sukkan perincian hak asasi manusia secara lengkap. Pe 
rincian hak asasi manusia dalam kedua konstitusi terse -  
but ditempatkan dalam bab yang tersendiri. Penempatan 
hak asasi manusia di dalam Undang-undang Dasar 1950 itu 
terdapat dalam Bab I bagian V tentang "Hak-hak dan Kebe- 
bas&n-kebebasan Dasar Manusia’' pasal 7 sampai dengan pa
sal 34- dan bagian VI tentang M As as-as as Dasar” pasal 35 
sampai pasal 4-3, demikian pula halnya dengan penempatan 
hak asasi manusia di dalam Konstitusi Republik Indonesia 
Serikat 194-9, yaitu ditempatkan dalam Bab I bagian V

27



tentang "Hak-hak dan Kebeb as an-keb eb as an Dasar Manusia" 
pasal 7 sampai dengan pasal 33 dan bagian VI tentang 
"Asas-asas Dasar" pasal 34 sampai pasal 41. Sedangkan 
penempatan hak-hak asasi manusia di dalam Undang-undang 
Dasar 1945 itu tidaklah terdapat dalam satu bab yang 
tersen diri, melainkan hanya terdapat dalam beberapa pa
sa l saja, yaitu pasal 27, 28, 29 ayat 2, 30, 31, 32, 33 
dan pasal 34.

Namun, ternyata dalam pelaksanaan Undang-undang 
Dasar 1950 yang lebih menjamin kebebasan kegiatan so -  
s ia l ,  p o lit ik , ekonomi, peradilan dan hak-hak dasar yang 
lain tersebut membawa dampak negatif terhadap stab ilitas  
pemerintahan dan pincangnya pemerataan pembangunan. Kea
daan in i me1ahirkan Dekrit Presiden 5 Ju li 1959 yang 
menyatakan antara lain bahwa negara Republik Indonesia 
kembali kepada Undang-undang Dasar 1945* Presiden kemba
l i  memegang kekuasaan eksekutif, dan bersama-sama DPR 
memegang kekuasaan le g is la t i f• Dengan kekuasaan yang d i-  
perolehnya in i kemudian presiden memperkenalkan apa yang 
disebut dengan "Demokrasi Terpimpin", kehidupan kenega -  
raan diatur dari atas dan kebijaksanaan-kebijaksanaan 
berlandaskan pada p o lit ik  di atas segalanya. Sebagai 
akibatnya, terjad i kesewenang-wenangan terhadap aspek -  
aspek kehidupan diluar bidang p o lit ik . Kendatipun demi -  
kian, terdapat pula perkembangan p o s it if  ditinjau dari 
penghargaan terhadap hak asasi manusia, yaitu lahirnya



Undang-undang Nomor 5 Tahun I960 tentang Pokok-pokok 
Agraria yang mengatur sistim pemilikan tanah di Indone -  
s ia .

Penyimpangan-penyimpangan atau kesewenang-wenang- 
an yang terjad i setelah kembalinya negara Indonesia pada 
Undang-undang Dasar 194-5 melalui Dekrit Presiden terse -  
but, pada akhirnya membangkitkan perjuangan orde baru, 
yang memperjuangkan pelaksanaan Undang-undang Dasar 194-5 
secara murni dan konsekuen dengan tekad menempatkan hu -  
kum sebagai dasar kehidupan bernegara. Langkah-langkah 
selanjutnya ialah meninjau kembali seluruii Penetapan 
Presiden dan Peraturan Presiden yang dikeluarkan sejak 
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 serta semua undang-undang 
dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang 
bertentangan dengan Undang-undang Dasar 194-5*

Sebagai us aha untuk melindungi dan menjamin hak- 
hak asasi manusia ditetapkanlah pembentukan panitia ad 
hoc penyusunan perincian hak asasi manusia dengan Tap 
MPRS Nomor XIV/MPRS/1966. Walaupun tidak ada perwujudan 
lebih lanjut mengenai ketetapan in i, karena kegagalan 
panitia Ad Hoc IV merumuskan piagam hak asasi manusia 
tersebut, tetapi hal in i telah menunjukkan adanya suatu 
upaya p o s it if  untuk mewujudkan penghargaan atau penghor- 
matan terhadap hak asasi manusia. Kegagalan tersebut bu- 
kanlah berarti bahwa hak asasi manusia tidak mendapat 
temp at dalam Undang-undang Dasar 194-5* karena baik dalam



Pembukaan maupun Batang Tubuhnya telah mencerminkan dan 
memuat perlindungan dan jaminan atas hak asasi manusia. 
Bahkan dengan dasar Pancasila, yang terkandung di dalam 
Pembukaan Undang-undang Dasar 194-5, sudah tercermin ada- 
nya penghormatan setinggi-tingginya terhadap hak asasi 
manusia, karena Pancasila mengharuskan adanya keselaras- 
an dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

30



ILKuntjoro Purbopranoto, Hak-hak Asas 1 Manusia dan 
Pancasila, cet. VI, Pradnya Paramita, Jakarta, 19797 ^ * 
62.

^Ibid. , h. 16.

^Mohammad Tolehah Mansoer, Hukum, Negara, Masya -  
rakat, Hak-hak Asasi Manusia dan Islam, Alumni, Bandun*, 
19^9, h. 116.

7Ib id . . h. 119-120.

8Ib id . . h. 120.

9Ib id . . b . 126.

10Ib id . , b . 133.

11Ib id . . h. 131-132.

%alim  T jahjadi, TH, Pokok-polcok Hukum Tata He -  
gar a Indonesia, cet. I , Just it  ia , Bandung, 1978, h .b-y .

15X bid ., h. 7.
14“Maurice Cranston, Human Rights Today, Manaktana 

and sons, Bombay, 1962, h. 38, dikutip dari Miriam Budi- 
ardjo, Dasar-dasar Ilmu P o lit ik , cet. VII, Gramedia, Ja
karta, 1982, h. 122.------------------

^^Ramdlon Naning, Cita dan Citra Hak-hak Asasi 
Manusia di Indonesia, ce t. T" , Takarta,  1983« 
h. 77-78 dan 79-50. '

16Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-undang 
Dasar 194*5, J ilid  I , Yayasan Prapanca, Jakarta, 1959, h. 
287-289 dan 299-300, dikutip dari Miriam Budiardjo, Op. 
c i t . ,  h. 127.

31



BAB III
PERMASALAHAN HAK ASASI MANUSIA 

DI INDONESIA

1. Persamaan di Muka Hukum
Sebagaimana kita ketahui, bahwa manusia di dalam 

kehidupan sosia l selalu mempunyai status dan kedudukan 
yang berbeda satu sama lain . Perbedaan tersebut tidaklsh 
berarti bahwa antara s i  kaya dan s i  miskin, penguasa dan 
rakyat je lata  mempunyai hak dan kewajiban di muka hukum 
yang berbeda satu sama la in , melainkan mereka mempunyai 
kedudukan sederajat. Oleh karena itulah, dikenal adanya 
prinsip as as persamaan di muka hukum, yang berarti bahwa 
antara s i  kaya atau penguasa dan rakyat je la ta  mempunyai 
kedudukan yang sama terhadap hukum dan keadilan. Apabila 
s i  kaya atau penguasa ada yang melakukan pelanggaran 
terhadap hukum yang berlaku, maka harus di hukum sama 
dengan s i  miskin atau rakyat je la ta  yang melanggar hukum.

Mengenai prinsip asas persamaan di muka hukum 
tersebut telah mendapatkan jaminan dan perlindungan da -  
lam Undang-undang Dasar 19̂ *5 melalui pasal 27 ay at 1 
yang secara tegas menyatakan, bahwa "segala warga negara 
bersamaan kedudukannya d i dalam hukum dan pemerintahan 
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya" . Dengan demikian persamaan di muka 
hukum tersebut merupakan salah satu hak asasi bagi s e t i -
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ap umat manusia, yang dalam pelaksanaannya harus menda -
patkan jaminan dan perlindungan sepenuhnya. Oleh karena
itu hukum dan aparat-aparat penegak hukum berkewajiban
untuk melindungi setiap warga negara yang hak-hak nya d i-
langgar oleh ses amanya.

Dew as a in i , d i dalam kehidupan bermasyarakat se -
ringkali dijumpai banyaknya perbuatan-perbuatan yang ja -
uh menyimpang dari prinsip as as persamaan d i muka hukum,
Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap sese-
orang tanpa suatu dasar hukum atau alas an yang sah menu-
rut hukum masih sering ter ja d i. Misalnya dalam perkara
ut ang-piutang. Pihak yang berpiutang daripada mengajukan
gugatan di pengadilan s ip i l ,  klien merasa lebih e fis ien
dan e fek tif apabila meminta bantuan kepada seorang peja-
bat kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penangkap-

17an dan penahanan terhadap orang yang berutang.
Disamping itu , sudah menjadi rahasia umum bahwa 

di dalam proses peradilan terdapat apa yang dikenal se -  
bagai mafia peradilan, yaitu: manipulasi, pungli, dan 
lain sebagainya. Di s is i  la in , di dalam proses peradilan 
masih sering kita jumpai adanya campur tang an oknum-ok -
num eksekutif yang dengan berbagai cara menekan hakim

18untuk menj atuhkan hukum an sesuai dengan kehendaknya.
Hal-hal tersebut diatas menunjukkan, bahwa aparat 

pemerintah, aparat penegak hukum maupun masyarakat masih 
kurang atau rendah tingkat kesadarannya akan hukum*
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Kondisi yang demikian in i 1 eh menunjukkan, bahwa prinsip 
as as persamaan di muka hukum belum terwujud sepenuhnya. 
Karena pelaksanaan prinsip asas persamaan di muka hukum 
tersebut sangat tergantung pada adanya kesadaran hukum 
masyarakat luas.

Dalam rangka menumbuhkan, mengembangkan dan me- 
ninggikan kesadaran akan hukum in i peranan bantuan hukum 
sangat besar sekali. Bantuan hukum, sebagai suatu prana- 
ta  hukum dan pranata sos ia l, berusaha untuk menumbuhkan, 
mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan 
akan n ila i-n ila i  negara hukum (yaitu supremasi hukum, 
persamaan di muka hukum, peradilan yang bebas dan tidak 
memihak, dan sebagainya) dan hak-hak asasi manusia pada 
umumnya.^

Disamping itu , bantuan hukum juga berusaha untuk 
meninggikan kesadaran hukum masyarakat, aparat pemerin -  
tah dan aparat penegak hukum pada khususnya agar sadar 
akan hak-hak dan kewajibannya sebagai subyek hukum.

2. Hak Untuk Memperoleh Pekerjaan dan Pendidikan
Di dalam pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar 194-5 

ditentukan bahwa tiap-tiap  warga negara berhak atas pe -  
kerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2 te r 
sebut mengakui dan menjamin hak bagi setiap warga negara 
untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak di 
dalam kehidupan sosia l ekonomi* Menurut ketentuan pasal
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tersebut, di dalam proses kehidupan sosia l ekonomi, pe -  
merintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan atau men- 
ciptakan kosempatan kerja.

Dalam rangka usaha mewujudkan prinsip keadilan 
sos ia l, pemerintah telah berusaha untuk meratakan ke -  
sempatan memperoleh pekerjaan dengan melalui delapan ja -  
lur pemerataan, Namun, h a sil-h a sil pembangunan yang te -  
lah dicapai sampai saat in i masih belum memenuhi tun -  
tutan asas pemerataan kesempatan kerja. Hal in i terbukti 
dengan masih banyaknya penduduk yang menganggur dan t i 
dak berpenghasilan, kalaupun mereka berpenghasilan maka 
penghasilan itu rendah 3ekali. Ketidak seimbangan antara 
jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan d istribusi la - 
pangan pekerjaan yang ada, dan sistim pendidikan yang 
kurang menunjang dan pendidikan yang sesuai dengan la - 
pangan pekerjaan yang tersedia adalah beberapa problema 
yang dihadapi pemerintah dalam usahanya mewujudkan asas 
pemerataan kesempatan kerja. Dengan adanya beberapa 
problema tersebut, hak bagi setiap warga negara untuk 
memperoleh pekerjaan yang dijamin secara konstitusional 
itu  menjadi terhambat perwujudannya.

Dengan tingkat penghasilan yang rendah itu , ber- 
bagai kebutuhan hidup yang paling pokok tidak dapat d i -  
penuhi, diantaranya adalah kebutuhan akan pendidikan 
yang layak. Tidak terpenuhinya kebutuhan akan pendidikan 
yang layak tersebut, diant aranya disebabkan oleh mahal -
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nya biaya pendidikan.
Sal ah satu us ah a untuk mewujudkan prinsip keadil- 

an sosia l itu adalah pemerataan kesempatan memperoleh 
pendidikan. Namun, sampai saat in i usaha yang dilakukan 
pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan belum sepe -  
nuhnya berhasil memenuhi tuntutan pemerataan pendidikan* 
Hal in i tfcrbukti dengan masih banyaknya orang-orang yang 
rendah tingkat pendidikannya. Ketidak seimbangan antara 
fa s ilita s  pendidikan yang tersedia dengan jumlah orang 
yang berhak memperoleh pendidikan, rendahnya tingkat 
penghasilan atau lemahnya kondisi sosia l ekonomi mereka 
merupakan beberapa h amb at an yang dihadapi pemerintah 
dalam usahanya menyelenggarakan pendidikan. Dengan de -  
mikian jelaslah, bahwa pasal 31 Undang-undang Dasar 1 9 ^  
yang secara teg as menyatakan: " (1 ) . Tiap-tiap warga ne -  
gara berhak mendapatkan p eng a jar an; (2 ). Pemerintah meng- 
usahakan dan menyelenggarakan satu sistim  pengajaran na- 
sional, yang diatur dengan undang-undang", belum terlak - 
sana sepenuhnya d i dalam proses kehidupan sosia l ekono -  
mi.

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa mayoritas 
penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan, dan 
pada umumnya mereka berpenghasilan rendah atau tidak 
mampu dan rendah pula tingkat pendidikannya. Rendahnya 
tingkat pendidikan tersebut telah mengakibatkan banyak 
diant ara mereka yang tidak mengetahui peraturan—peratur—



an hukum yang men j am in hale-hoi: asasinya. Lebih jauh lagi 
banyak diantara mereka yang tidak mengetahui tentang ca- 
ra-cara dan tidak mempunyai cukup rasa keberanian untuk 
menggunakan hak-haknya. Mereka inilah seringkali menjadi 
korban pelanggaran terhadap hak-hak as asiny a oleh mereka 
yang justru mengetahui hukum atau mereka yang kuat dan 
kaya. Oleh karena itu , terhadap mereka inilah peranan 
bantuan hukum sangat diperlukan agar n ila i-n ila i  negara 
hukum dan hak asasi manusia dapat terwujud atau terlak -  
sana.

Dalam art i  an yang luas bantu an hukum adalah seba
gai up ay a untuk memberikan bantu an hukum kepada golongan 
yang miskin dan atau but a hukum. Upaya in i mempunyai t i -  
ga aspek yang saling berkaitan, yakni aspek perumusan 
aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme 
untuk menjaga agar aturan-aturan itu d ita a ti, dan aspek 
pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati. 
Qrang-orang yang miskin dan atau buta hukum tidak dapat 
merasakan manfaat aturan atau undang-undang yang bagai -  
manapun baiknya aturan-aturan itu dirumuskan. Kemanfaat- 
annya itu baru terasa apabila dilaksanakan dengan baik, 
dan baik tidaknya pelaksanaan tersebut sangat tergantung 
pada lembaga, aparat, serta mekanisme yang mengaturnya. 
Selain dari itu , bantu an hukum jug a berusaha untuk me -  
numbuhkan, mengembangkan, dan meninggikan kesadaran hu -  
kum masyarakat agar sadar akan hak-hak dan kewajibannya
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sebagai subyek hukum*
Arti dan tujuan program bantuan hukum secara je  -  

las tertuang di dalam anggaran dasar Lembaga Bantuan Hu
kum Jakarta adalah sebagai berikut: memberikan bantuan 
hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak 
mampu dan atau but a hukum; menumbuhkan, mengembangkan 
serta meninggikan kesadaran hukum dari masyarakat umum -  
nya dan khususnya kesadaran akan hak-hak sebagai subyek
hukum; memajukan hukum dan pelaksanaan hukum sesuai

21dengan perkembangan jaman.
Dalam rangka mencapai tujuan program bantuan hu -  

kum tersebut diatas, maka lembaga berusaha dengan: me -  
nyelenggarakan pemberian bantuan hukum dan atau pembela- 
an umum yang meliputi segala pekerjaan atau jasa advokat 
terhadap kliennya di dalam maupun di luar peradilan; 
mengadakan ceramah, diskusi, penerangan, penerbitan bu -  
ku dan brosure, dan lain sebagainya; mengadakan kerja 
sama dengan lembaga-lembaga/badan-b ad an/ins t ansi peme -  
rint8h maupun non pemerintah; menyediakan d ir i selaku
wadah gun a lat ihan praktek hukum bagi para mahasiswa fa -

opkultas hukum.
Dengan demikian jelaslah, bahwa program bantuan 

hukum sangatlah diperlukan bagi masyarakat Indonesia 
yang pada umumnya miskin dan atau but a hukum. Dengan me- 
la lu i bantuan hukum diharapkan rakyat miskin dan atau 
but a hukum men jadi sadar akan hak-haknya dan kewajiban -
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nya sebagai subyek hukum, dan mempunyai rasa keberanian 
moral serta kepercayaan pada d ir i sendiri untuk menuntut 
dan mempertahankan hak-hak asasi mereka*

3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia
Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hu

kum yang berdasarkan Pancasila. Sebagai konsekuensi dari 
negara hukum, maka hak-hak asasi manusia, yaitu hak-hak 
ekonomi, sosia l dan budaya serta hak-hak p o lit ik  dan s i -  
p i l ,  harus mendapatkan junjungan dan penghormatan yang 
s et ingg i  -t  ingg iny a.

Namun kenyataan menunjukkan, bahwa dalam negara 
hukum Indonesia in i hak-hak asasi manusia masih belum 
memperoleh penghargaan dan penghormatan yang selayaknya. 
Sering kita jumpai banyaknya kasus-kasus pelanggaran 
terhadap hak-hak asasi manusia, terutama terhadap mereka 
yang miskin dan atau but a hukum yang merupakan may or i t  as 
rakyat Indonesia. Banyak nya kasus-kasus pelanggaran te r 
hadap hak-hak asasi manusia tersebut membuktikan, bahwa 
kesadaran akan hak-hak asasi manusia itu masih kurang 
atau rendah sekali*

Sebagaimana dimaklumi, bahwa mayoritas rakyat In
donesia masih rendah tingkat pendidikannya. Rendahnya 
tingkat pendidikan in i menyebabkan banyak diantara mere- 
ka yang tidak mengetahui hukum yang menjamin hak-hak 
as as iny a. Disamping itu , mereka jug a tidak mengetahui
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tentang cara-cara dan tidak mempunyai cukup rasa kebera- 
nian untuk menggunakan hak-haknya. Keadaan yang demikian 
in i memberikan peluang atau kesempatan kepada pihak lain 
yang mengetahui hukum atau yang kuat dan kaya untuk me- 
lakukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi mereka.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pe
langgaran terhadap hak-hak asasi manusia di Indonesia 
in i, beberapa contoh kasus pelanggaran terhadap hak-hak 
asasi manusia, akan dikemukakan seperti di bawah in i:
1# Kasus PHK oleh majikan P.O. Bus Perdamaian terhadap 

50 (lima puluh) buruhnya.^
24-2. Kasus Penggusuran warga Tegal Mulyorejo Baru.

3. Kasus Nglawisan, 13 (tiga  belas) anggota Polsek Mun -
25tila n  menganiaya 11 (sebelas) penduduk Nglawisan.  ̂

ad. 1. Kasus PHK oleh majikan P.O. Bus Perdamaian terha
dap 50 (lima puluh) buruhnya.
Kejadi8hnya di mulai tanggal 20 Juli 1983. Waktu 

itu buruh P.O. Bus Perdamaian yang berjumlah 50 (lima -  
puluh) orang hendak masuk kerja, oleh pengusaha perusa -  
haan yang berlokasi di jalan Waru Sepanjang di tolak un
tuk bekerja. Para buruh tersebut yang tidak mengetahui 
persoalannya menjadi bingung. Barulah pada tanggal 1 Fe- 
bruari 1984-, pihak pengusaha menjelaskan kepada buruh 
bahwa perusahaannya tidak bisa dihidupkan kembali. Sela- 
ma antara mereka di tolak masuk kerja sampai waktu pen -  
jeiasan, yaitu sekitar 7 (tujuh) bulan, mereka tidak di
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g a ji sama sekali, Dan para buruh tersebut menuntut uang 
pesangon dalam pemutusan hubungan kerja yang di n ila i 
sepihak itu , Tuntutan in i rupanya tidak terkabul, bahkan 
sampai masalah in i dilimpshkan ke Depnaker, buruh tidak 
memperoleh penyelesaian yang memuaskan. Sebab itu masa -  
lah in i kemudian dinaikkan ke P4D di Surabaya, Sementara 
sidang d i P4-D sedang berlangsung, menjelang sidang kedua 
para buruh minta bantuan ke Lembaga Bantu an Hukum (LBK) 
Surabaya untuk mendampingi mereka. Ketika sidang kedua 
berlangsung keesokan harinya, tidak di capai keputusan 
apa-apa karena pengusaha minta waktu untuk menyelesaikan 
soal in i secara damai, yaitu memenuhi tuntutan para bu
ruh tentang g a ji dan pesangon, Sebab itu sidang ditunda 
2 (dua) minggu. Dan jumlah g a ji yang harus di bayar me -  
lip u ti g a ji 23 jut a dan pesangon 32 jut a. Pada kenyata -  
annya pengusaha bus tersebut telah menjual seluruh hart a 
kekayaannya perusahaan. Dalam perkembangan terakhir para 
buruh menolak tawaran pengusaha yang hendak memasukkan 
mereka ke perusahaan baru yang telah membeli hart a keka- 
yaan perusahaan Bus Perdamaian di Tulungagung asal buruh 
tidak menuntut g a ji dan pesangon.
ad. 2, Kasus penggusuran warga Tegal Mulyorejo Baru,

Sejumlah 14-0 kepala keluarga kampung Tegal Mulyo- 
re jo , kecamatan Sukolilo Surabaya, res ah akibat adanya 
perintah dari camat setempat untuk meninggalkan lokasi 
pemukiman mereka sampai aldiir bulan Maret 1984-, sementa—
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ra pemukiman baru sebagai ganti rugi belum didap at nya, 
Keresahan warga tersebut kemudian diadukan ke LBH Sura -  
baya, karena mereka merasa tanah yang dihuninya itu di -  
b e li dari pemilik terdahulu kendati perjanjian secara 
sah tidak ada. Menurut penduduk setempat, status tanah 
taereka adalah tanah gogolan yang selanjutnya setelah In
donesia merdeka dikuasai oleh 120 orang penduduk, kemu -  
dian lambat laun tanah itu di jual ke beberapa penghuni 
baru dengan harga sebagai ganti rugi. Ketika tahun 1980 
para warga penghuni mencoba mendirikan Rukun Tetangga 
(RT), namun pendirian itu tidak diakui lurah setempat, 
karena tanah yang ditempati itu dianggap tidak jelas 
statusnya. Terakhir mereka di suruh meninggalkan lokasi 
tanpa mendapat ganti rugi. Para warga mengharap, kalau 
memang tanah itu diperlukan untuk negara maka mereka 
akan rela  meninggalkan pemukiman asal di beri tanah, o i -  
ka perlu mereka mau mencicil bangunan rumah kalau raemang 
pemerintah menyediakan. Beberapa warga mengakui pernah 
dikumpulkan camat setempat untuk segera meninggalkan lo 
kasi mereka, dengan alas an akan digunakan keperltlan pe -  
merintah. Anehnya dari pertemuan itu datang utusan dari 
FT Sinar Galaxi yang biasa menangani urusan pe rum eh an. 
Masalah penggusuran tersebut, Pemda Kodya Surabaya belum 
menget ahuiny a.
ad. 3* Kasus Nglawisan, 13 (t ig  a be las) anggota Polsek

Muntilan menganiaya 11 (sebelas) penduduk Nglawi-
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s an,
Di desa Nglawisan ada suatu ketentuan bahwa siapa 

sa ĵa yang bertamu lew at pukul 22.00 diharuskan untuk me- 
lapor ke p among desa. Pada malam 4 Nop ember 1983, Y. Su- 
ranto seorang anggota Polsek 972 Muntilan yang berpang -  
kat Bhayangkara Satu bertandang ke rum ah Halimah Nurhi -  
day ah, anak Sunarto penduduk desa Nglawisan, sampai pu -  
kul 23.00. Mengingat adanya ketentuan di desa itu , maka 
Abdul Manan dan Affandi, bersama sembilan penduduk lain
nya, s eg era mengetuk pintu rum ah Sunarto, dan mengajak 
Suranto ke rum ah kebayan. Namun at as ke jadi an itu Suran- 
to tidak dap at menerimanya, sehingga peristiwa itu ber -  
ekor panjang dan menyebabkan sebelas penduduk desa t e r 
sebut kemudian dianiaya di Polsek 972 Muntilan.

Dari beberapa kasus d i atas, nampak bahwa warga 
masyarakat, oknum aparat pemerintah, dan oknum aparat 
penegak hukum masih belum menyadari dan memahami akan 
hak-hak asasi manusia, sehingga hak-hak asasi manusia 
yang di jamin dan dilindungi oleh Undang-undang Dasar 
1945 masih belum terrealisasikan di dalam negara hukum 
Republik Indonesia.

Untuk mengatasi dan menyelesaikan pelanggaran-pe
langgaran terhadap hak-hak asasi manusia, di dalam rang- 
ka menegakkan hak-hak asasi manusia di dalam negara hu -  
kum Republik Indonesia, maka peranan bantuan hukum sangat 
besar sekali artinya.
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Pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan baik 
terhadap perkara-perkara rutin bagi pencari keadilan 
maupun terhadap kasus-kasus struktural, yaitu kasus yang 
menyangkut golongan masyarakat luas serta mempunyai d i
mens i  pertentangan struktural, adalah merupakan langkah- 
langkah konkrit yang dilakukan oleh lembaga bantuan hu -  
kum di dalam rangka menegakkan hak-hak asasi manusia pa
da umumnya dan di dalam bidang hukum pada khususnya*

Sebagai contoh, dalam menangani kasus-kasus 
struktural Lembaga Bantuan Hukum yang ada d i bawah koor- 
dinasi Y ay as an Lembaga Bantuan Hukum Indonesia membentuk 
satu an tug as (task force) untuk memantapkan langkahnya 
dalam memberikan bantuan hukum. Adapun gerak langkah da
r i  satuan tugas tersebut, adalah: menyadarkan rakyat at as 
hak-hak dan kewajibannya sebagai subyek hukum, sehingga 
meningkatkan penguas aan sumber day a hukum; mendayaguna -  
kan unsur-unsur "sistim  pendukung11, misalnya mass media, 
untuk mengangkat masalah-masalah masyarakat; bekerja sa- 
ma dengan tokoh-tokoh masyarakat ataupun organisasi-or -  
ganisasi sosia l yang bersedia membantu memperjuangkan 
tuntutan rakyat.

Dengan demikian, secara ringkas dapatlah dikemu -  
kakan bahwa program bantuan hukum bukan hanya sekedar 
menyelesaikan perkara-perkara, melainkan adalah suatu 
proses yang membangun sikap mandiri golongan masyarakat 
miskin dan atau but a hukum agar mereka mampu memperouan@-
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kan dan mempert shank an hak-hak serta kepentingan mereka 
yang dijamin dan dilindungi Undang-undang Dasar 194-5* 
Pada akhirnya proses tersebut akan menciptakan pola hu -  
bung an sosia l yang ad il, yang menempatkan peraturan hu -  
kum dan pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan di 
muka hukum bagi setiap individu atau kelompok sosial 
masyarakat di segala bidang.



r Adnan Buyung Nasution, Bantu an Hukum di Indone
s ia , cet. I I ,  LP3ES, Jakarta, 198^, h. 36,

18Ibid. 

19Ibid. . h. 56. 

20Ibid. , h. 95-96.
21Adnan Buyung Nasution, Loo, c i t .
22Abdurrahman, Aspek-aspek Bantu an Hukum di Indo

nesia, Cendana Press, at art a, 1983, Ti. 241. 1
23̂"50 buruh tuntut pengusaha bus 7 bulan tidak di 

g a ji  dan akan di FHK", Pos Kota, 6 Maret 1984.
24"140 KK Kampung Tegal Mulyorejo Baru Surabaya 

Mengadu ke LBH", Suara Indonesia* 13 Maret 1984.

^"Kasus Nglawisan", Tempo, 9 Februari 1985* h.
22.

^^Mulyana W. Kusuma, "Pola Dasar Bantu an Hukum*', 
disampaikan pada Kursus Dasar Bantu an Hukum Angkatan II , 
Jakarta, 6-15 Nopember 1984, h. 14-15*
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UPAYA MENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA 
MELALUI BANTUAN HUKUM

Se,jarah Bantuan Hukum di Indonesia
Secara formal bantuan hukum sebagai p ran at a hukum 

maupun pranata sos ia l dikenal mulai tahun 1848. Pada 
waktu itu d i negeri Belanda ter Jadi perubahan besar da -  
lam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, maka 
perundangan baru di negeri Belanda tersebut diberlakukan 
jug a di Indonesia dengan firman Raja tanggal 16 Mei 1848 
nomor 1. Dalam bidang hukum, peraturan baru tersebut 
adalah mengenai peraturan tentang susunan kehakiman dan 
kebijaksanaan peradilan atau lebih dikenal dengan R.O. 
D isini mulai disebutkan pranata advokat yang berlaku 
terbatas bagi orang-orang Eropa saja*

Hal tersebut diatas, karena adanya pembedaan 
penduduk dalam t ig  a golongan, yaitu golongan Eropa, Bumi 
Put era dan Timur Asing. Bagi golongan Bumi Put era ber -  
laku HIR untuk acara per data maupun acara p id ana yang 
jauh lebih sederhana b ila  dibandingkan dengan R.O. Dalam 
HIR tidak dicantumkan ketentuan pembelaan oleh advokat 
terhadap terdakwa.

Setelah kemerdekaan, 1950 sampai 1959, pemerintah 
menggunakan sistim  peradilan warisan jaman kolonial yang 
khusus bagi Bumi Put era yang sesungguhnya sang at lemah



dalam mengatur ketentuan perihal bantuan hukum, sehingga 
berakibat proses perkembangan bantuan hukum mennadi lam- 
ban. Namun dalam periode in i lembaga yudikatif masih 
berjalan dengan baik, karena campur tangan kekuatan-ke -  
kuatan lain dapat dicegah.

Lembaran hitam bantuan hukum di Indonesia terjad i 
pada periode 1959-1965 (periode o r la ). Disini pengaruh 
eksekutif sangat besar peranannya dalam peradilan. Orang- 
orang yang berperkara lebih condong menganggap profesi 
advokat sebagai tidak berguna, dan lebih suka minta per- 
tolongan kepada pihak lain yang kuat seperti halnya j&k- 
sa, hakim atau orang-orang yang mempunyai kedudukan kuat 
di bidang eksekutif lainnya. Hal in i berakibat bantuan 
hukum dan profesi advokat di Indonesia menjadi berantak
an.

Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964, 
bahkan memuat ketentuan yang secara diametral berten 
tangan dengan asas negara hukum. Pada saat in i per an an 
advokat sudah melemah dan bantuan hukum pun tidak mempu
nyai a rti sedikitpun, walaupun di dalam Undang-undang 
Nomor 19 Tahun 1964 disinggung ouga tentang hak seseorang 
untuk memperoleh bantuan hukum. Pada saat yang pah it  in i 
para advokat di Jakarta, tepatnya tanggal 16 Maret 1963, 
mendirikan Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dan d i- 
resmikan tanggal 30 Agustus 1964 di Surakarta.

Periode selanjutnya, yaitu mulai tahun 1965 yang
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lebih dikenal dengan periode orde baru, mulai terlihat 
usaha-usaha untuk menata kembali kehidupan hukum yang 
telah runtuh itu , Pada tahun in i 1 ah dike lu ark an peratur
an menteri kehakiman mengenai pokrol dengan Undang-un -  
dang Nomor 1 Tahun 1965, dan sebagai tindak lanjut usaha 
pemulihan kehidupan hukum tersebut adalah dikeluarkannya 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ke -  
tentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang baru dan mencabut 
Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964. Dengan adanya undang- 
undang yang baru tersebut, campur tangan pihak-pihak d i-  
luar kekuasaan kehakiman terhadap urusan peradilan tidak 
diperbolehkan, sehingga terjamin kembali kebebasan pera
dilan. Di dalam undang-undang yang baru in i pulalah te r 
dapat bab khusus mengenai bantuan hukum (Bab VII pasal 
35 sampai dengan pasal 38), disinilah ditetapkan hak 
tersangka untuk memperoleh atau meminta bantuan hukum 
sejak dilakukannya penangkapan dan atau penahanan. Deng
an demikian, hal in i merupakan penghormatan terhadap 
hak-hak asasi tersangka.

Angin segar bagi kehidupan bantuan hukum di atas, 
disambut oleh Peradin dengan mendirikan Lembaga Bantuan 
Hukum di Jakarta berdasarkan keputusan pimpinan Peradin 
Nomor 001/KEP/DPP/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970. Disu- 
sul kemudian dengan lahirnya Lembaga Bantuan Hukum di 
Yogyakarta, Surakarta dan Palembang. Di lingkungan fakul- 
tas hukum berdiri pula Lembaga Konsultasi atau Biro
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bantuan hukum.
Untuk meningkatkan eksistensinya, kemudian dise -  

lenggarakan konperensi Lembaga Bantuan Hukum dan Biro 
Konsultasi Hukum s© Indonesia pada tanggal 10 Desember 
1971 yang berhasil mengambil keputusan tentang dibentuk- 
nya Lembaga Bantuan Hukum Tingkat Nasional yang merupa -  
kan kerja sama antara Lembaga-lembaga Bantuan Hukum dan 
Biro Konsultasi Hukum.

Pada tahun 1978> bantuan hukum mengalami perkem -  
bangan yang cukup menarik, muncul berbagai lembaga b a n 
tuan hukum dengan memakai berbagai nama. Ada lembaga 
bantuan hukum yang independent s i f  at nya, ada lembaga 
bantuan hukum yang dibentuk oleh suatu organisasi p o li -  
t ik  organisasi mass a, dan ada jug a lembaga bantuan hukum 
yang dikaitkan dengan lembaga pendidikan. Dibentuknya 
Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia (PPBHI) meru -  
pakan sumbangan yang sangat besar artinya bagi perkem 
bangan bantuan hukum di Indonesia. PPBHI in i te rd ir i da
r i  Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Pus at Do -  
kumentasi Hukum Pakultas Hukum Universitas Indonesia, 
dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Suatu program kerja 
sama telah mulai dilaksanakan oleh PPBHI dengan tujuan 
memajukan usaha pemerataan keadilan di dalam rangka usa- 
ha pengembangan bantuan hukum dan hak-hak asasi manusia 
di Indonesia. Kemudian program tersebut diwujudkan dalam 
proyek dan kegiatan yang mempunyai tujuan membantu usaha
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pemerintah meningkatkan bantuan hukum untuk golongan 
yang kurang mampu atau miskin di Indonesia, dalam rangka 
us ah a pemerintah melaks an akan peirsrataan kes empat an mem- 
peroleh keadilan, Untuk itu program mempunyai tujuan:
1). memperkuat pras arana dan pranata hukum sesuai dengan 
keperluan warga masyarakat; 2 ). memperluas dan memantap- 
kan us aha pemberian bantuan hukum; 3)*  meningkatkan pen
didikan hukum k ear ah pengajaran keterampilan dan keahli- 
an yang diperlukan warga masyarakat dan yang dap at me -  
mungkinkan terwujudnya keadilan yang merata; 4 ). meneli- 
t i  keperluan serta masalah hukum yang dialami golongan 
masyarakat miskin baik di desa maupun di kota*^7

2. Pelakaanaan Bantuan Hukum dan Hambatan-hambatannya
Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa pada dasar -

nya hak asasi manusia erat hubungannya dengan bantuan 
hukum. Bantuan hukum, sebagai pranata hukum maupun pra -
nata sos ia l, merupakan salah satu up ay a untuk menegakkan 
hak-hak asasi manusia di dalam negara hukum Republik In
donesia* Dengan melalui bantuan hukum diharapkan n ila i -  
n ila i negara hukum dan prinsip pemerataan keadilan dap at 
terwujud.

Dasar hukum atau kebijaksanaan bagi pelaksanaan 
bantuan hukum di Indonesia, diantaranya adalah sebagai 
berikut:
1. Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Dasar 19^5;
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2. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 (Bab VII pasal 35-38);
3. Undang-undang No.8 Tahun 1981 (Bab VII pasal 69-74) ;
4. Ketetapan MPR-RI No.IV/MPR/1978 tentang Garis-garis 

Besar Haluan Negara: Delapan jalur pemerataan butir 
8 : Pemerataan kesempatan untuk memperoleh keadilan;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 
1984 tentang Repelita IV; Bab 27• Hukum.

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan 
Pancasila. Sebagai konsekuensi dari dianutnya prinsip 
negara hukum, maka hak-hak asasi manusia harus mendapat 
junjungan dan penghargaan yang setinggi-tingginya baik 
dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Pada ke- 
nyataannya pelanggaran terhadap hak asasi manusia masih 
sering terjad i sampai saat in i. Hal in i menunjukkan bah
wa masyarakat umumnya masih belum menyadari dan memahami 
atas hak-hak asasi manusia. Pada umumnya yang menjadi 
korban pelanggaran helc-hak asasi manusia tersebut adalah 
rakyat yang miskin dan atau but a hukum yang merupakan 
mayoritas penduduk di Indonesia. Pelanggaran terhadap 
hak-hak asasi manusia tersebut, misalnya pelanggaran 
terhadap hak m ilik, pelanggaran institusional, yaitu pe
radilan yang tidak ju jur, penahanan yang sewenang-wenang, 
dan lain sebagainya. Dalam hal in i bantuan hukum sang at 
penting sekali peranannya dalam merealisasikan n ila i-n i-  
la i  negara hukum dan hak asasi manusia, terut am a bagi 
lapisan rakyat miskin dan atau but a hukum, sesuai dengan
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ketentuan dan jiwa Undang-undang Dasar 1945.
Diantara organisasi-organisasi bantuan hukum yang 

telah ada sampai saat in i, adalah Lembaga Bantuan Hukum 
yang ada di bawah naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum 
Indonesia (YLBHI) dan Organisasi Bantuan Hukum Fakultas 
Hukum,

Pelaksanaan program bantuan hukum oleh fakultas 
hukum adalah dalam rangka perwujudan dari pada "ilmu 
yang amaliah dan amal yang ilmiah'* dalam melaks an akan 
Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: 1). melaksanakan 
pendidikan dan pengajaran, yang dalam hal in i adalah un
tuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran ilmu hukum;
2). melaksanakan penelitian dan pengembangan, yang dalam 
hal in i adalah untuk melaksanakan penelitian dan pengem
bangan terhadap berbagai masalah hukum; 3). melaksanakan 
pengabdian masyarakat, dalam hal in i adalah untuk melak
sanakan pengabdian dan memberikan pelayanan terhadap ma
syarakat dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan 
hukum.

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 27 Tahun 
1981 Badan Pembinaan Hukum Nasional (Babinkumnas), Depar- 
temen Kehakiman membentuk pus at penyuluhan hukum. Sebagai 
tug as utama Pus at Penyuluhan Hukum di bawah Badan Pern -  
binaan Hukum Nasional tersebut, diantaranya adalah me -  
rencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi dua 
bidang kegiatan, yaitu penyuluhan hukum dan konsultasi/



bantuan hukum. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum 
yang dikoordinasikan di bawah Pus at Penyu luhan Hukum Ba- 
binkumnas in i dilaksanakan oleh tiap-tiap  kantor wilayah 
departemen dengan berpedoman pada pola dasar penyuluhan 
hukum dan petunjuk pelaksanaannya dari Pus at Penyu luhan 
hukum, Dalam pelaksanaan penyuluhan hukum in i dilakukan 
dengan mengadakan kerja sama dengan organisasi-organisa
s i  masyarakat yang pernah melakukan penyuluhan hukum.^

Kegiatan merencanakan, melaksanakan, memonitor, 
dan mengevaluasi dua bidang kegiatan tersebut di atas, 
adalah: memilih sasaran-sasaran kegiatan penyu luhan hu -  
kum, konsultasi dan bantuan hukum serta kebijaksanaan, 
program-program dan cara-cara untuk mencapainya; pelak -  
sanaan kegiatan penyu luhan hukum, konsultasi dan bantuan 
hukum sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; mela
kukan p eng aw as an terhadap pelaksanaan kegiatan penyu luh
an hukum, konsultasi dan bantuan hukum agar tidak te r ja - 
di penyimpangan terhadap rencana yang telah ditetapkan; 
melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan penyu-  
luhan hukum, konsultasi dan bantuan hukum apakah sesuai 
dengan rencana atau tidak, Penilaian in i dilakukan ber -  
dasarkan kriteria  dan indikator yang telah ditentukan 
untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan atau rencana 
yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan kegiatan konsultasi dan bantuan 
hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional memberikan sejumlah
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dana kepada f  akultas-f akultas hukum negeri, Dana terse -  
but dipergunakan untuk: 1). masing-masing f  akultas hukum 
negeri diwajibkan membuka 5 (lima) pos konsultasi dan 
bantuan hukum di tingkat kabupaten; 2 ). memberikan kon -  
su ltasi dan bantuan hukum dengan memberikan laporan ke -  
pada Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan cara mengisi 
formulir yang telah ditetapkan*^0

Untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan 
program bantuan hukum yang dilaksanakan oleh fakultas 
fakultas hukum universitas negeri se Indonesia, maka da- 
pat d ilihat tabel h asil evaluasi -  secara garis besar -  
pelaksanaan kegiatan konsultasi dan bantuan hukum seba -  
gai berikut:

Jumlah Konsultasi dan Bantuan Hukum 
menurut F akultas Hukum 

Tahun Anggaran 1981 -  1982

UNIVERSITAS KONSULTASI BANTUAN HUKUM
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1. UNSYIAH 470 24
2. U S U 470 25
3. UNAND 470 25
4. UNSRI 470 18
5. UNJAM 337 18

6. UNILA 110 20

7. U I 470 25
8. UNPAD 225 15
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UNIVERSITAS KONSULTASI BANTUAN HUKUM

9. UNDIP 322 2
10. UTCSOED 470 20
11. U G M 123 3
12. U N S 452 7
13. UNIBRAW 470 25
14. UNEJ 470 25
15. UNAIR 140 4
16. UDAYANA 440 25
17. UNDANA 125 17
18. UNRAM 470 25
19. UNTAN 34 13
20. UNLAM 470 13
21. UNSRAT 470 25
22. UNHAS 134 -
23. UNPATTI 55 -

J U M L A H 7667 374

Sumber: Lap or an Kasus Pidana Biro Bantuan Hukum F akultas
Hukum Universitas Negeri se Indonesia Tahun
1981-1982

Sedangkan Pada Tahun Anggaran 1982-1983

UNIVERSITAS KONSULTASI BANTUAN HUKUM

1. UNSOED 33
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UNIVERSITAS KONSULTASI BANTUAN HUKUM

2. UNSYIAH 13 -
3. UNIBRAW 69 9
4. UNAND 5 -
5. UNSRI 24 -

6. UNRAM 166 8
7* UNLAM 40 -
8. UNSRAT 31
9. U S U 188 6

10, UNCEN 27 8
11. UNEJ 182 5

J U M L A H 708 36

Sumber: Lap or an Kasus Fid an a Biro Bantuan Hukum Fakultas
Hukum Universitas Negeri se Indonesia Tahun
1981-1982

Perbandingan Kasus-kasus Yang Terjadi
(Dalam Prosentase)

K A S U S PROSENTASE

1. Pidana 16,98#
2. Perumahan 2,92%
3. Perburuhan 4,25%
4. War is an 20,33%
5. Perceraian 7,76%



58

K A S u s PROSENTASE

6. Agraria 14,47#
7. Ut ang -Piut ang 5,72#
8. Sewa-Menyewa 2,53#
9. Jual-Beli 10,89#

10. Lain-lain 14,11#

Sumber: Lap or an Kasus Pidana Biro Bantuan Hukum F akultas 
Hukum Universitas Negeri se Indonesia Tahun 
1981-1982

Selanjutnya akan dikemukakan tentang kelompok-ke- 
lompok yang telah mendapatkan konsultasi dan bantuan hu
kum serta penghasilan klien , seperti berikut:

Kelompok-kelompok Yang Telah Mendapatkan Pelayanan 
Konsultasi dan Bantuan Hukum (Dalam Prosent as e)

1. Pegawai Negeri 16,26#
2. Buruh 13,47#
3. Petani 24,42#
4. Pedagang Kecil 10,95#
5. Lain-lain 34,87#

Sumber: Lap or an Kasus Pidana Biro Bantuan Hukum F akultas 
Hukum Universitas Negeri se Indonesia Tahun 
1981-1982
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Penghasilan Klien (Dalam Prosentase)

JUMLAH PENGHASILAN PROSENTASE

1. Kurang dari Rp.25.000,- 33,40%
2. Rp.25. 000, -  s/d  fy.35.000,- 17,33%
3. Rp.35.000,- s /d  Rp.50. 000, - 21,19%
4. Rp.50.000,- s /d  fy. 100.000,- 23,05%

Sumber: Laporan Kasus Pidana Biro Bantuan Hukum Fakultas 
Hukum Universitas Negeri se Indonesia Tahun 
1981-1982

Dari tabel "Kelompok-kelompok Yang Telah Mendapat- 
kan Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum" dan tabel 
"Penghasilan Klien", maka nampak bahwa yang menggunakan 
jasa konsultasi dan bantuan hukum sebagian besar adalah 
petani (24,42%), pegawai negeri (16,26%), buruh (13,4?%), 
dan pedagang k ecil (10,95%)> dengan penghasilan yang 
rendah sebagaimana tergambar dalam tabel "Penghasilan 
Klien", yaitu 33,40% diantaranya mempunyai penghasilan 
kurang dari fy.25. 000, - ,  sedangkan secara komulatif dapat 
diketahui bahwa 71,92% berpenghasilan tidak lebih dari 
Rp. 50.000,-. Jelaslah bahwa data di atas menunjukkan bah
wa yang memperoleh pelayanan konsultasi dan bantuan hu -  
kum adalah masyarakat golongan miskin dan atau but a hu — 
kum.



Disamping dikemukakan gambaran pelaksanaan bantu
an hukum oleh Fakultss Hukum Universitas Negeri tersebut 
di atas, untuk memperoleh gambaran pelaksanaan bantuan 
hukum lebih lan ju t, maka beberapa contoh pelaksanaan 
bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum akan dikemuka -  
kan sebagai berikut:

-511. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
Setiap tahunnya rata-rata 2.000 (dua ribu) orang 

pencari keadilan dat ang ke Lembaga Bantuan Hukum. Sembi- 
lan puluh prosen diterima sebagai klien dan hanya sepu -  
luh prosen yang ditolak. Sebagai alas an dari penolakan 
in i adalah karena mereka tidak termasuk sebagai orang 
miskin dan but a hukum, atau perkara yang diajukan tidak 
ada dasar hukumnya untuk diurus lebih lanjut. Perkara -  
perkara yang dibela dan diwakili te rd ir i dari:
1. 60# perkara perdata;
2. 20# perkara perumahan;
3. 15# perkara pidana;
4. 5# perkara perburuhan.

Dari jumlah perkara-perkara tersebut di atas, ra
ta-rata  75# dap at diselesaikan setiap tahunnya, baik me- 
la lu i proses peradilan maupun di luar proses peradilan, 
yaitu melalui pemberian nasihat-nasihat hukum atau pun 
dengan perdamainan. Sebagai contoh perkara-perkara yang 
berhasil diselesaikan oleh Lembaga Bantuan Hukum, dian — 
taranya adalah sebagai berikut: !)• "Kasus Tanah Halim
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Perdanakusuma" yang menyangkut + 2.000 jiwa manusia yang 
rum ah -rum ah nya akan dirubuhkan beg itu saja dengan keke -  
rasan oleh pihak angkatan udara dengan alas an bahwa ta -  
nah itu milik angkatan udara yang sudah dibebaskan dari 
rakyat pada jaman Jepang; 2 ). "Kasus Tanah Sunter Timur", 
seluas + 200 hektar yang sebagian besar merupakan saw ah 
kelas 1 (satu) yang dim iliki oleh 58 KK dan akan diambil 
alih oleh pemerintah untuk dijadikan komplek pergudangan 
entreport dengan harga kompensasi yang terla lu  rendah;
3 ). nKasus Tanah Lobang Buaya" untuk proyek rekreasi 
"Miniatur Indonesia Indah" yang menyangkut 100 hektar 
tanah dan 500 KK atau + 2.000 oiwa; 4 ). "Kasus Tanah Kam- 
pung Simprug", suatu kampung di t eng ah -t  eng ah kota Jakar
ta  yang let aknya sangat strategis yang didiami 108 KK 
atau + 700 jiwa akan dirubuhkan begitu saja untuk d ija d i- 
kan komplek perumahan mewah.

Kasus sengketa tanah Simprug. Pada tahun 1972 PT 
Berdikri, suatu perusahaan yang bergerak di bidang pem -  
bangunan perumahan mew ah, memperoleh i j in  dari pemerintah 
DKI Jakarta untuk melakukan pembebasan tanah di kampung 
Simprug. I jin  tersebut diberikan atas dasar pertimbangan 
suatu pembangunan kota metropolitan. Dalam usaha melaku -  
kan pembebasan tanah di kampung Simprug tersebut, te r -  
sangkut kepentingan 108 KK yang telah lama dan turun-te- 
murun hidup di kampung Simprug. Sementara itu pihak PT 
Berdikri menyediakan ganti rugi sebesar fy.3«000,- per
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meter persegi ditambah dengan ganti rugi lainnya berupa 
uang untuk pemilik bangunan dan penyewa bangunan. Terha
dap ganti rugi yang disediakan oleh PT Berdikri tersebut 
warga kampung Simp rug merasa keberatan, karena dir as akan 
sangat tidak sebanding dengan harga tanah b ila  di jual 
kepada umum. Para warga berpendapat tanah yang mereka 
temp at i  adalah tanah hak milik turun-temurun, di at as 
tanah tersebut penghidupan mereka bergantung dari buah -  
buahan. Di pihak lain FT Berdikri dan pemerintah DKI Ja
karta at as nama tertib  hukum dan demi kepentingan umum 
melakukan pembongkaran paksa, pemotongan atau penebangan 
pohon-pohon di' at as areal tanah tersebut. Tentu saja t i 
dak dapat dihindarkan terjadinya intimidasi, ancaman-an- 
caman terhadap para warga oleh oknum-oknum tertentu. Pa
ra warga kampung Simprug kemudian datang ke LBH Jakarta 
untuk meminta bantuannya. Dengan surat kuasa tertanggal
6 Pebruari 1972 LBH untuk dan at as nama para warga kam -  
pung Simprug melakukan protes dan peringatan kepada PT 
Berdikri yang telah melakukan pembongkaran dan penebang
an pohon-pohon milik warga kampung Simprug secara paksa. 
Selanjutnya ter ja d i musyawarah ant ara LBH, PT Berdikri 
dan pemerintah DKX Jakarta. Akhirnya ketiga pihak menca
pai kata sepakat yang dituangkan dalam akta perjanjian 
tanggal 12 Februari 1973 yang meliputi ganti rugi dinaik- 
kan menjadi Rp.5.000,- per meter persegi ditambah ganti 
rugi at as b angunan—b angunan, t anam-t anaman serta ongkos



pindah. Selain itu para warga mendapat pula penampungan 
di kampung Rawa yang harus ditebus sebesar Rp.3*000,-^
2. Lembaga Bantuan Hukum Surabaya^

Sejak berdirinya Lembaga Bantuan Hukum Surabaya 
sampai dengan bulan Juni 1984, telah menangani perkara -  
perkara yang te rd ir i dari:
1. 2 perkara agraria;
2. 42 perkara pidana;
3. 101 perkara perdata;
4. 12 perkara perumahan;
5. 20 perkara perburuhan.

Perkara-perkara tersebut di atas, diselesaikan 
baik melalui proses peradilan maupun di luar proses per
adilan, yaitu dengan melalui pemberian nasihat-nasihat 
hukum atau pun dengan melalui cara perdamaian. Saleh sa
tu contoh dari kasus tersebut di atas, adalah kasus peng
gusuran warga Tegal Mulyorejo Baru.

Kasus penggusuran warga Tegal Mulyorejo Baru, Se- 
bagaimana telah dikemukakan, bahwa dalam kasus tersebut 
Pemda Kodya Surabaya belum mengetahui tentang masalah 
penggusuran warga Tegal Mulyorejo Baru. Kemudian, sete -  
lah LBH Surabaya mengemukakan keresahan para warga ter  -  
sebut kepada Pemda Kodya Surabaya, pihak Pemda Kodya Su
rabaya segera melakukan peninjauan ke lokasi pemukiman. 
Dari h asil peninjauan tersebut, Pemda Kodya Surabaya 
mengetahui bahwa lokasi pemukiman itu merupakan tanah
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milik negara yang dikelola oleh Dinas Peng air an Jawa Ti
mur, dan rumah-rumah penduduk di kawasan stren Kalidami 
itu dibangun tanpa ada i j in  dari yang berwenang. Karena 
tanah itu akan digun akan oleh Dinas Pengairan Jawa Timur 
untuk membangun jalan inspeksi kalidami yang menuju ke 
laut, maka KIP sebagai pelaksana pembangunan itu mende -  
sak Pemda Kodya Surabaya untuk segera melakukan pembebas- 
an di lokasi pemukiman tersebut. Sementara itu , para 
warga berpendapat bahwa tanah yang mereka tempati itu di 
b e li dari pemilik terdahulu kendati perjanjian secara 
sah tidak ada. Dan selanjutnya para warga mengemukakan 
bahwa status tanah yang mereka tempati itu  adalah tanah 
gogolan yang, setelah Indonesia merdeka, dikuasai oleh 
120 orang penduduk, kemudian lambat laun tanah itu d iju - 
al ke beberapa penghuni baru dengan harga sebagai ganti 
rugi. Diantara dua pendapat itu , Pemda Kodya Surabaya 
segera akan melakukan pembebasan di lokasi pemukiman tei?- 
sebut, dan rencana tentang pembebasan atau penggusuran 
itu telah diberitshukan kepada para warga setempat. Se -  
lanjutnya ter jadi musyawarah ant ara LBH Surabaya dan 
Pemda Kodya Surabaya. Akhirnya kedua belah pihak mencapai 
kata sepakat, yang meliputi ganti rugi berupa tanah di 
Kalisari Tegal; LBH Surabaya bersedia untuk menyeleksi 
siapa saja yang berhak mendapatkan tanah ganti rugi te r 
sebut. Dan dari hasil selekai itu ternyata dari 14-0 KK 
yang berhak memperoleh ganti rugi tanah hanya 55 KK, se -



dangkan selebihnya tidak memperoleh ganti rugi karena 
mereka bukan penduduk Tegal Mulyorejo Baru.

Disamping itu , Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, 
dalam rangka program pendidikan dan penyuluhan hukum ma- 
syarakat sebagai suatu proses penyadaran hukum, telah 
mengadakan penyuluhan hukum di kecamatan Jampirogo, Klera- 
bangi dan Jet is . Ketiganya di kabupaten Mojokerto dan ke- 
lurahan Gempeng Bangil.

Demikianlah tentang gambaran pelaksanaan program 
bantuan hukum, baik yang dilaksanakan oleh Fakultas-fa -  
kultas Hukum Universitas Negeri maupun Lembaga Bantuan 
Hukum.

Sebagaimana telah diuraikan pada contoh-contoh 
kasus di muka, tercatat banyak keberhasilan-keberhasilan 
yang telah dicapai di dalam menyelesaikan kasus-kasus 
yang dibela dan diwakili walaupun masih banyak menghada- 
p i berbagai h amb at an dalam pelaksanaannya.

Dalam praktek pelaksanaan program bantuan hukum, 
baik yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas 
Negeri maupun Lembaga Bantuan Hukum, masih menghadapi 
berbagai permasalahan. Hamb at an-h ambat an yang dihadapi 
dalam pelaksanaan program bantuan hukum in i, diantaranya 
adalah sebagai berikut:
1. Masih adanya masyarakat di beberapa daerah tertentu 

yang enggan dan takut untuk menggunakan haknya, kare
na dibayangi oleh perasaan bahwa jika  berurusan dengen
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yang berwajib sama artinya dengan mempersulit d ir i
7.ILsendiri.^

2. Kurangnya tenaga d i Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum 
dalam menangani pelaksanaan proyek konsultasi dan 
bantuan hukum. Hal in i mengingat disamping dosen yang 
bersangkutan melaksanakan dharraa baktinya dalam peng
abdian masyarakat, juga dituntut untuk melaksanakan 
tug as pendidikan dan penelitian. ̂

3. Kurangnya dan a yang tersedia jug a merupakan salah sa
tu faktor yang menghambat usaha pengembangan program 
bantuan hukum. Pemberian subsidi dari pemerintah dae- 
rah kepada Lembaga Bantuan Hukum, demikian jug a hal -  
nya dengan dana yang diberikan kepada organisasi ban
tuan hukum yang dikelola universitas negeri (fakultas 
hukum) oleh Departemen Kehakiman, yang sementara in i 
cukup memadai, bukanlah dana yang bersifat tetap ka -  
rena dana tersebut merupakan dana proyek. Usaha untuk 
memperoleh dana sendiri su lit  ditempuh. Hal in i meng
ingat bantuan hukum tidak boleh meminta honorarium 
dari klien.

Demi tercapainya bantuan hukum yang dapat memenu- 
hi harapan masyarakat yang membutuhkannya, maka para pe- 
laksana bantuan hukum juga harus memperhatikan tertib  
hukum yang ada pada saat in i. Lembaga Bantuan Hukum, se
cara sendiri maupun bekerja sama dengan instansi peme 
rintah maupun non pemerintah, sudah semes tiny a melakukan
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penelitian terhadap berbagai aspek yang berkaitan atau 
dapat menimbulkan masalah di bidang hukum untuk dapat 
dijadikan tolok ukur terhadap tertib  hukum yang berlaku 
agar memperoleh kemungkinan terhadap pengembangan tertib  
hukum, Pekerjaan penelitian dan pengembangan tertib  hu
kum yang selaras dan terpadu in i pada akhirnya akan meng- 
hasilkan suatu perbaikkan tertib  hukum dan pembaharuan 
hukum yang dapat menjamin stab ilitas kehidupan hukum pa
da umumnya dan di bidang bantuan hukum pada khususnya. 
Namun perlu disadari bahwa penelitian dan pengembangan 
tersebut memerlukan sumber daya, yaitu tenaga ahli dan 
dana yang tidak sedikit jumlahnya* Hal inilah yang sampai 
saat in i menjadi hambatan bagi kelancaran kegiatan pene
lit ia n  dan pengembangan hukum*

Sekalipun masih banyak menghadapi berbagai ham -  
bat an dalam pelaksanaan program bantuan hukum, namun ka
rena bantuan hukum adalah salah satu sarana untuk mene -  
gakkan hak-hak asasi manusia di dalam negara hukum Repu
b lik  Indonesia dan demi segera tercapainya pemerataan 
keadilan, maka proyek kegiatan bantuan hukum hendaknya 
lebih ditingkatkan dan diperluas.
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BAB V 
P E N U T U P

Pada das army a terdapat hubungan yang erat antara 
hak asasi manusia dengan bantuan hukum, Dengan melalui 
bantuan hukum diupayakan agar prinsip asas persamaan di 
muka hukum dan pemerataan keadilan bagi setiap warga ne
gara dapat terwujud, baik di dalam proses kehidupan ber- 
negara maupun bermasyarakat.

Di dalam Undang-undang Dasar 1945, baik dalam 
Pembukaan maupun Batang Tubuhnya telah mencerminkan dan 
memuat jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 
manusia.

Prinsip asas persamaan di muka hukum bagi setiap 
warga negara masih belum terwujud sepenuhnya, terbukti 
dengan adanya kesewenang-wcnangan oleh oknum-oknum apa -  
rat pemerintah dan atau penegak hukum di dalam menjalan- 
kan fungsinya.

Ketidak seimbangan antara jumlah tenaga kerja 
yang tersedia dengan distribusi lapangan pekerjaan yang 
ada mengakibatkan lemahnya kondisi sosia l ekonomi mayo -  
ritas rakyat Indonesia. Lemahnya kondisi sosia l ekonomi 
tersebut menyebabkan berbagai kebutuhan hidup yang pa -  
ling pokok tidak dapat terpenuhi, diantaranya adalah ke
butuhan akan pendidikan yang layak. Dengan demikian, be
lum terpenuhinya kebutuhan akan pendidikan yang layak
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tersebut mengakibatkan dangkalnya pengetahuan di bidang 
hukum atau buta hukum. Keadaan yang demikian in i membe -  
rikan peluang dilakukannya kesewenang-wenangan hukum 
oleh orang-orang yang justru mengetahui hukum atau yang 
kuat dan kaya.

Untuk mengat as i  keadaan tersebut per an an Lembaga 
Bantuan Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum yang dikelola 
Universitas sang at penting sekali d i dalam rangka menum- 
buhkan, mengembangkan, dan meninggikan kesadaran hukum 
masyarakat, yaitu dengan melalui program penyuluhan hu -  
kum, konsultasi dan bantuan hukum agar prinsip as as per
samaan di muka hukum dan pemerataan keadilan dap at te r - 
wujud.

Praktek pelaksanaan program bantuan hukum, balk 
oleh Lembaga Bantuan Hukum maupun Biro Bantuan Hukum Fa
kultas Hukum Negeri masih menghadapi berbagai hambatan, 
ant ara lain masih ad any a masyarakat yang enggan dan ta -  
kut untuk menggunakan hak-haknya, kurangnya dana dan te -  
naga.

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan d is in i, 
adalah sebagai berikut:
1. Agar prinsip asas persamaan di muka hukum dapat sege- 

ra terwujud sepenuhnya, maka sistim  pengawasan yang 
terpadu dan menyeluruh dari pusat ke daerah hendaknya 
lebih ditingkatkan lagi.

2. Demi terlaksananya hak bagi setiap warga negara untuk
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memperoleh pekerjaan dan pendidikan yang di jamin se
cara konstitusional, maka hendaknya pemerintah lebih 
meningkatkan lagi proyek-proyek padat karya dan sara- 
na pendidikan hendaknya jug a lebih ditingkatkan lag i. 
Sekalipun dalam praktek pelaksanaan program bantuan 
hukum, baik yang dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan 
Hukum maupun Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Negeri 
masih menghadapi berbagai hambatan, namun karena 
bantuan hukum adalah salah satu sarana untuk menegak- 
kan hak-hak asasi manusia maka kegiatan bantuan hukum 
tersebut hendaknya lebih ditingkatkan dan lebih di -  
perluas lag i. Untuk itu sangat diperlukan adanya pe -  
ran serta aktif yang berkesinambungan dari pemerintah, 
masyarakat p ro fes i, mass media, generasi muda, peker- 
ja  sosia l dan masyarakat luas. Dengan adanya peran -  
serta aktif tersebut diharapkan h amb at an-h amb at an 
yang dihadapi dalam pelaksanaan program bantuan hukum 
dapat segera teratasi, sehingga pelaksanaan program 
bantuan hukum dapat terselenggara sebagaimana yang 
diharapkan* Apabila pelaksanaan program bantuan hukum 
telah terselenggara dengan baik dan lancar, maka ni -  
la i-n ila i  negara hukum dan hak asasi manusia dapat 
t errealls as ikan d i dalam negara hukum Republik Indo -  

nesia*
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