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KATA PENGANTAR

I

ndonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang Distabilitas. Undang-Undang ini telah membalikkan praktek dan
semangat perjuangan hak Disabilitas sebagaimana diatur dalam ketentuan UndangUndang yang berlaku sebelumnya, dari semangat yang bersifat charity yang bersumber
dari rasa kasihan kepada Distabilitas, menjadi semangat untuk pengakuan, penghormatan,
perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).
Salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana diatur
dalam Pasal 3 Huruf a adalah “mewujudkan penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan
pemenuhan Hak Asasi Manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh
dan setara”, salah satu hak asasi dari Penyandang Disabilitas adalah hak atas keadilan,
sementara Disabilitas dapat mengakses keadilan dengan syarat penyediaan akomodasi
yang layak bagi disabilitas di semua level penegak hukum, atau semua instansi yang
memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak akses terhadap keadilan. Untuk itulah,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Distabilitas mewajibkan
Aparat Penegak Hukum untuk menyediakan akomodasi yang layak bagi Disabilitas dalam
proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat 1.
Untuk melaksanakan akomodasi yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat 1
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Distabilitas, pemerintah
kemudian mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang
Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Distabilitas Dalam Proses Peradilan. Salah satu
yang diberikan kewajiban untuk membuat standar dan mengembangkan akomodasi yang
layak dalam peradilan adalah Organisasi Advokat, selain itu Advokat juga diwajibkan untuk
memberikan bantuan hukum kepada disabilitas.
Advokat adalah salah satu unsur dalam sistem penegakan hukum yang memiliki posisi
penting, mengingat Advokat dalam proses peradilan bertujuan sebagai mekanisme kontrol
terhadap penyelenggaraan proses peradilan yang diselenggarakan oleh Negara. Advokat
dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya akan selalu ada dalam setiap tingkat
peradilan. Dengan demikian Advokat dapat mendorong perubahan sikap Aparat Penegak
Hukum dalam setiap tingkat peradilan.
Untuk menjamin pemenuhan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas
berhadapan dengan hukum, sebagai pendamping diperlukan peningkatan kapasitas
pemahaman dan perspektif inklusi Disabilitas bagi Advokat, sehingga dibutuhkan
pelatihan-pelatihan bagi Advokat. Untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi
Advokat yang memiliki pengetahuan khusus dalam penanganan perkara-perkara
Disabilitas, dibutuhkan sebuah modul pelatihan untuk memandu setiap pelatih dalam
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mengembangkan pengetahuan Advokat dalam memahami dan mengetahui praktik
pendampingan hukum kepada Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
Harapannya, dengan semakin banyaknya Advokat yang memahami akomodasi yang layak
bagi Disabilitas yang berhadapan dengan hukum, ditambah semakin banyaknya Institusi
Peradilan yang menerapkan akomodasi yang layak bagi Disabilitas yang berhadapan
dengan hukum, akan berdampak pada pemenuhan akses terhadap keadilan bagi semua
warga negara, termasuk Distabilitas.

Makassar, 26 Desember 2020

Muhammad Haedir
Direktur LBH Makassar
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BAGIAN I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

A

kses terhadap keadilan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) sangat dasar yang
harus dipenuhi negara. Indonesia sebagai negara hukum dalam konstitusi
dasarnya yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 27 ayat (1) menegaskan
bahwa “Semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum”. Kesamaan
dihadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh Aparat
Penegak Hukum (APH) dan Pemerintah, tanpa terkecuali termasuk bagi masyarakat dalam
kategori kelompok rentan, seperti anak, perempuan, penyandang disabilitas dan juga
kelompok minoritas lainnya.
Dalam hal akses terhadap keadilan (Acces to Justice), kelompok rentan memiliki tantangan
dan hambatan-hambatan tersendiri, baik itu bersifat yuridis, politis, sosiologis, atau
psikologis. Dari beberapa pengalaman, masih ditemukan hambatan akses keadilan bagi
kelompok rentan yang bersumber dari APH karena masih kurangnya kesadaran dan
pemahaman APH akan pentingnya pemenuhan hak-hak kelompok rentan, sebagai subjek
hukum yang tidak berbeda dengan kelompok masyarakat pada umumnya. Sehingga sangat
penting adanya pendamping hukum yang memiliki pemahaman inklusif terkait dengan
kekhususan kelompok rentan berhadapan hukum.
Disisi lain, negara memiliki tanggung jawab pemenuhan hak atas bantuan hukum, sebagai
upaya perwujudan hak atas keadilan dan persamaan didepan hukum (equality before the
law). Sejauh ini pemerintah Indonesia terus mendorong program bantuan hukum melalui
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dengan memberikan alokasi penganggaran
kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi, sebagai bagian
tanggung jawab memberikan akses keadilan bagi yang membutuhkan. Demikian pula
Mahkamah Agung Republik Indonesia yang juga melaksanakan program bantuan hukum
bagi masyarakat tidak mampu melalui Posko Bantuan Hukum yang dibentuk di Pengadilan
Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang melibatkan Lembaga
Bantuan Hukum.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,
menyerahkan tanggung jawab pemberian layanan bantuan hukum bagi kelompok
masyarakat yang membutuhkan kepada OBH yang telah memenuhi pensyaratan, dengan
merektrut Advokat, Paralegal, Mahasiswa Hukum, Dosen dan lain-lain. Telah ditegaskan
juga kewajiban pemberian bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat, bahwa yang memberikan bantuan hukum adalah Advokat.
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Sehingga Advokat memiliki tanggung jawab penting sebagai salah satu Stakeholder yang
memiliki fungsi sebagai penegak hukum dan keadilan, dalam memberikan layanan
bantuan hukum bagi kelompok rentan. Terlebih jika ditinjau secara historis kelahiran
Profesi Advokat sebagai Of icium Nobile yang bekerja membela kepentingan kaum miskin
dan buta hukum demi tegaknya nilai-nilai keadilan. Perjuangan Advokat sebagai Of icium
Nobile, mampu kembali didorong demi pencapaian akses keadilan bagi kelompok rentan
dan tegaknya persamaan dihadapan hukum, melalui pratek hukum yang inklusif.
Demi mendorong akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan dan penegakan hukum
yang inklusif, YLBHI - LBH Makassar terus berupaya mendorong agar Advokat Bantuan
Hukum dapat semakin banyak mengambil peran dalam pendampingan hukum bagi
kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Mendampingi kelompok rentan
berhadapan dengan hukum, dibutuhkan pendekatan khusus tertentu sesuai dengan
karakter kerentanan masing-masing. Hal tersebut dapat dicapai bilamana pendamping
hukum memahami karakter khusus dari kasus dan hambatan dari kelompok rentan yanng
dimaksud.
Misalnya saja dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum,
pendamping baik itu Advokat Bantuan Hukum maupun Paralegal, tentu tidak hanya
membutuhkan pemahaman akan hukum acara pidana saja, tetapi juga sangat penting
memahami ragam disabilitas, dan metode berinteraksi dengan masing-masing ragam
disabilitas. Hal tersebut agar hambatan-hambatan yang dimiliki oleh kelompok rentan ini
dapat diatasi ketika proses pendampingan hukum. Olehnya itu Advokat Bantuan Hukum
harus yang memiliki kapasitas khusus.
Lebih jauh diharapkan Advokat Bantuan Hukum juga menguasai perspektif HAM dan
tanggung jawab negara terhadap penyandang disabilitas, memahami isu peradilan inklusi
secara luas, memahami analisis sosial disabilitas, serta memahami akomodasi yang layak
bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.
B. Tujuan Pelatihan
Tujuan Pelatihan Advokat Bantuan Hukum Inklusi adalah untuk meningkatkan sensiti itas,
pemahaman dan pengetahuan Advokat Bantuan Hukum terhadap penyandang disabilitas
yang berhadapan dengan hukum, sekaligus membekali keterampilan untuk
pendampingan perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.
C. Peserta Pelatihan
Peserta merupakan Advokat yang berasal dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan
Pusat Bantuan Hukum (PBH) pada Organisasi Advokat
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D. Metode Pelatihan
Metode yang digunakan menjadi efektif atau tidak, akan banyak ditentukan oleh
kemampuan fasilitator dalam mengelola Forum Pelatihan. Namun, secara garis besar,
metode yang digunakan adalah :
Ceramah
Metode ini dilaksanakan secara langsung dalam rangka menyampaikan informasi
dan pengetahuan secara langsung. Namun diharapkan metode ini bisa dilakukan
dengan lebih singkat, padat, dan jelas;
Brainstorming
Metode agar peserta mampu secara aktif berperan dengan mengeluarkan
pendapatnya terkait suatu topik. Pendapat dan gagasan yang mengikutinya dalam
menganalisis topik didasarkan pada pengalaman mereka, sehingga kesimpulan yang
diambil memiliki nilai bersama;
Tanya Jawab
Metode ini dapat dilakukan antara fasilitator atau narasumber dengan peserta,
maupun diantara sesama peserta untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman.
Dengan metode ini peserta akan lebih aktif dan terbiasa berkomunikasi untuk
mencari pemecahan masalah;
Studi Kasus
Metode ini bisa dilaksanakan dengan terlebih dahulu disiapkan lembar kasus.
Beberapa karakteristik kasus kelompok rentan bisa diajukan, tetapi dengan
kronologi kasus yang singkat dan padat karena juga harus memperhitungkan waktu
yang tersedia;
Diskusi Kelompok
Metode ini dilakukan dengan membagi peserta ke dalam kelompok-kelompok untuk
membahas masalah tertentu. Metode ini juga akan membiasakan peserta bekerja
bersama dan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya secara kolektif melalui
pleno;
Simulasi
Metode ini akan melibatkan peserta secara langsung sebagai tokoh dalam
permainan, sehingga mampu mengasah pengetahuan dan keterampilan dalam
proses eksperimental. Juga melatih peserta mengekspresikan suatu sikap dan
kondisi tertentu yang mungkin akan ditemui dalam kehidupan sehari-hari;
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Role Play
Dengan metode ini membuat kenyataan-kenyataan yang sebelumnya dianggap jauh,
dapat dirasakan lebih dekat dan nyata melalui peran yang dijalankan peserta. Selain
memudahkan dalam memahami masalah, metode ini juga membantu
membangkitkan empati dan memudahkan re leksi;
Pemutaran Video atau Film
Metode ini ditempuh untuk memudahkan peserta mendapatkan pengantar atau
deskripsi mengenai materi yang sedang atau yang akan dibawakan oleh narasumber;
E. Alur Pelatihan

Alur Pelatihan Bantuan Hukum Inklusi

Pembukaan

Analisis Sosial Disabilitas

Perkenalan

Identiﬁkasi Kebutuhan Ragam Disabilitas
Dalam Sistem Peradilan Pidana

Harapan dan
Kekhawatiran

Akomodasi Yang Layak Bagi Disabilitas
Dalam Proses Peradilan

Kesepakatan
Pembelajaran

Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

Pre Test

Menganisme Pengaduan Pelanggaran
Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam
Sistem Peradilan Pidana

ORIENTASI
PELATIHAN

MATERI
PENGETAHUAN &
KETERAMPILAN

MATERI
PERSPEKTIF
Tanggung Jawab Negara Dalam
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Mengenal Disabilitas dan Keragamannya,
Serta Etiket Berinteraksi dengan
Penyandang Disabilitas
Perspektif Korban Dalam Pendampingan
Hukum Kelompok Rentan
Bantuan Hukum Inklusi & Tanggung
Jawab Advokat
Peradilan Inklusi & Hak-Hak Penyandang
Disabilitas Dalam Sistem Peradilan Pidana

EVALUASI
DAN RTL
Rencana Tindak
Lanjut (RTL)
Evaluasi
Post Test
Penutupan
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F. Jadwal Yang Disarankan
Jadwal yang disarankan dibawah ini dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi dalam
pelaksanaan pelatihan.
Waktu

Materi / Kegiatan

PIC

HARI I
08.00 - 08.30

Registrasi

Panitia

08.30 - 09.00

Pembukaan

Panitia

- Laporan Panitia
- Sambutan - Sambutan
09.00 - 09.45

Orientasi Belajar

Fasilitator

- Perkenalan
- Harapan dan Kekhawatiran
- Kesepakatan Pembelajaran
- Pre Test
09.45 - 10.00

Coﬀee break

10.00 - 12.00

Tanggung Jawab Negara Dalam
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

12.00 - 13.00

ISHOMA

13.00 - 15.00

Mengenal Disabilitas dan Keragamannya,
Serta Etiket Berinteraksi dengan
Penyandang Disabilitas

Panitia
Fasilitator
Narasumber
Panitia
Fasilitator
Narasumber

HARI II

6

08.30 - 09.30

Review Hari 1

09.30 - 11.30

Analisis Sosial Disabilitas

11.30 - 12.30

ISHOMA

12.30 - 14.30

Perspektif Korban Dalam Pendampingan
Hukum Kelompok Rentan

YLBHI – LBH Makassar & Konsorsium (PPDI Sulsel, HWDI Sulsel, KPI Sulsel)

Fasilitator
Fasilitator
Narasumber
Panitia
Fasilitator
Narasumber

Modul Pelatihan Advokat Bantuan Hukum Inklusi

14.30 - 15.00

Coﬀee break

15.00 - 17.00

Bantuan Hukum Inklusi dan Tanggung
Jawab Advokat

Panitia
Fasilitator
Narasumber

HARI III
Fasilitator

08.30 - 09.30

Review Hari 2

09.30 - 11.30

Peradilan Inklusi & Hak-Hak Penyandang
Disabilitas Dalam Sistem Peradilan Pidana

11.30 - 12.30

ISHOMA

12.30 - 14.30

Identi ikasi Kebutuhan Ragam Disabilitas
dalam Sistem Peradilan Pidana

14.30 - 15.00

Coﬀee break

15.00 - 17.00

Akomodasi Yang Layak Bagi Disabilitas
Dalam Proses Peradilan

Fasilitator
Narasumber
Panitia
Fasilitator
Narasumber
Panitia
Fasilitator
Narasumber

HARI IV
Panitia

08.30 - 09.30

Review Hari 3

09.30 - 11.30

Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

11.30 - 12.30

ISHOMA

12.30 - 14.30

Mekanisme Pengaduan Pelanggaran HakHak Penyandang Disabilitas Dalam Sistem
Peradilan Pidana

14.30 - 15.00

Coﬀee break

15.00 - 16.00

Evalusi

Fasilitator
Narasumber
Panitia
Fasilitator
Narasumber
Panitia
Fasilitator

Rencana Tindak Lanjut
16.00 - 16.20

Post Test

16.20 - 17.00

Penutupan

Panitia
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BAGIAN II
SATUAN ACARA
PEMBELAJARAN (SAP)
A. Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan
Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Tujuan Umum

1. Peserta memahami dasar-dasar Hak Asasi Manusia
(HAM), tanggungjawab Negara dan Hak-Hak
Disabilitas;
2. Peserta memahami tanggungjawab Negara dan HakHak Disabilitas di Indonesia;
3. Peserta memperkaya khazanah keilmuan dan
cakrawala pikir terkait tema bahasan.

Tujuan Khusus

1. Peserta memahami pengantar dan sejarah
perkembangan pemikiran HAM;
2. Peserta memahami janggungjawab Negara dalam
penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM;
3. Peserta memahami Hak-Hak Disabilitas;
4. Peserta mengetahui Instrumen HAM Disabilitas –
Internasional dan Nasional.
1. Tatap muka dengan curah pikiran dan pertukaran gagasan

Metode

2. Memberi gambar atau struktur bahasan papan
whiteboard/flipchart
3. Pemutaran Film & studi kasus Ham (Bila Ada)
4. With games
5. Mind mapping
6. Flash card

10
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Durasi
120 Menit

1. Laptop
Alat

2. LCD/projector
3. Sound system
4. Metaplan
5 Kertas plano
6. Spidol

Bahan
1. Materi presentase
2. Lembar kasus (bila ada)
3. Video/Film (bila ada)

1. Fasilitator menjelaskan kepada peseta mengenai
materi yang akan dibahas pada sesi ini;

Tahapan
Proses

2. Fasilitator menjelaskan tujuan dari pembahasan
materi/sesi ini;
3. Fasilitator meminta narasumber mempresentasikan
materi secara singkat, padat, dan jelas;
4. Narasumber menjelaskan materi berdasarkan tujuantujuan apa yang hendak dicapai;
5. Fasilitator membuka sesi tanya jawab dan meminta
Peserta untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas
dari materi ini;

YLBHI – LBH Makassar & Konsorsium (PPDI Sulsel, HWDI Sulsel, KPI Sulsel)
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Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan
Hak-Hak Penyandang Disabilitas

1. Pengantar
Bantuan Hukum (legal aid) kepada masyarakat tidak mampu, miskin dan kaum papa
telah tumbuh di Indonesia sejak zaman kolonial, terutama dikalangan Advokat
pejuang kemanusiaan yang mengutamakan keluhuran nilai kemanusiaan, mencegah
ketidakadilan dan kesewenang-wenangan baik oleh pejabat pemerintah maupun
aktor non state yang dilindungi oleh negara secara oligarkis. Itulah sehingga disebut
sebagai profesi yang sangat mulia (of icium nobile).
Status of icium nobile terhadap Advokat tidak dilekatkan pada Advokat “komersil”,
tetapi mereka yang bergerak di Kelembagaan Bantuan Hukum yang didorong
motivasi penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat dan negara yang
didasarkan pada penghormatan terhadap nilai-nilai, harkat dan martabat
kemanusiaan: keadilan, kesetaraan, kemerdekaan dan pembebasan atas belenggu
manusia lainnya atau negara.
Dengan lahirnya Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
(UUBH) yang dipelopori oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) selain memberi
legitimasi yuridis sebagai pengakuan negara atas OBH dalam sistem hukum nasional
tetapi juga menjadi alat kontrol secara politik hukum.
Pada wacana ini, selain berpikir kritis pada aturan yang mengatur para Advokat
pemberi bantuan hukum kepada kelompok disabilitas juga harus memahami
pengetahuan dasar Hak Asasi Manusia (HAM), tanggungjawab negara dalam
pemenuhan hak disabilitas dan instrumen HAM internasional dan nasional yang
terkait dengan hak disabilitas.
2. Pengetahuan Dasar Hak Asasi Manusia
Melacak geneologis Hak Asasi Manusia (HAM) (human rigts) secara teologis mewujud
sejak penciptaan awal mula manusia beserta kewajiban (amanat) yang diemban sebagai
khalifah di atas bumi dari individu ke komunitas lalu menjadi masyarakat sampai
berbentuk Bangsa dan Negara.
Mendefenisikan HAM secara baku tidaklah mudah, ini dikarenakan sejarah yang panjang
dan perdebatan iloso is dikalangan para pakar bidang hukum maupun politik yang tidak
tuntas. Hingga kini, pengertian HAM bergantung pada kondisi yang memengaruhinya baik
dalam konteksnya yang universal maupun partikular.
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Dalam konteks Indonesia, pengertian Hak Asasi Manusia ditemukan dalam PerundangUndangan; yaitu Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan
Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, yang rumusannya sama
yakni, “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya
yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
Asal-usul gagasan mengenai HAM seperti dipaparkan di atas bersumber dari teori hak
kodrati (natural rights theory), yang terakhir ini dapat dirunut kembali sampai jauh ke
belakang hingga ke zaman kuno dengan ilsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui
tulisan-tulisan hukum kodrati. Santo Thomas Aquinas (1225–1274). Dalam teori hukum
kodratinya, Thomas Aquinas berpijak pada pandangan thomistik yang mempostulasi
hukum kodrati sebagai bagian dari hukum Tuhan yang sempurna dan dapat diketahui
melalui penggunaan nalar manusia.
Dengan lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, disingkat DUHAM, negara-negara
para pihak (state parties) anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah menyatakan
bahwa mereka mengakui hak-hak setiap orang sebagai hak asasi yang harus dihormati,
untuk mencegah berbagai tindakan dan kebijakan negara yang sewenang-wenang
terhadap individu-individu warganya . Termasuk Indonesia sebagai negara pihak yang ikut
menanda tangani Deklarasi tersebut dan sebagai Anggota PBB. Deklarasi ini menjadi
Deklarasi bagi semua keluarga umat manusia. Dengan Deklarasi ini pula semua negara
menyatakan kewajibannya untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan
memenuhi (to full ill) hak-hak asasi setiap warganya.
Kategori generasi HAM berdasarkan slogan Revolusi Perancis yang terkenal: “kebebasan,
persamaan, dan persaudaraan”.
Generasi pertama Hak Asasi Manusia”. Generasi pertama “kebebasan” sering dirujuk
untuk mewakili hak-hak sipil dan politik, yakni hak-hak asasi manusia yang “klasik”.
Generasi kedua Hak Asasi Manusia”. Generasi kedua, “persamaan” diwakili oleh
perlindungan bagi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob). Hak-hak ini muncul
dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar
setiap orang, mulai dari makan sampai pada kesehatan termasuk hak-hak disabilitas.
Generasi ketiga Hak Asasi Manusia”. Generasi ketiga, “hak persaudaraan” diwakili
oleh tuntutan atas “hak solidaritas” atau “hak bersama”.
3. Tanggung Jawab Negara
Terlepas dari asal muasal terbentuknya masing-masing negara dan berkembangnya
konstitusionalisme sebagai hukum dasar dalam bernegara dan sistem hukum dunia yang
memberi pengaruh dalam penataan sistem hukum domestik negara, kita menemukan titik
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temu yang saling menguatkan. Bahwa negara dengan pelbagai bentuknya baik Monarki
konstitusional, republik ataupun federasi dengan sistem hukum Eropa Kontinental
(rechtsstaat/civil law) atau Anglo-Saxon (common law) memuat HAM dan pembagian
kekuasaan.
Pelanggaran HAM (ordinary maupun extra ordinary) terjadi bila hak-hak individu sebagai
manusia yang melekat, diakui dan dijamin itu dicabut, ditekan dan ditindas oleh Negara. Ini
berarti pelanggaran HAM sangat erat kaitannya dengan kekuasaan politik. Dan kekuasaan
politik yang terpenting dalam hubungan dengan masyarakat adalah Negara (state).
Mengacu pada hukum hak asasi manusia internasional (international human rights law)
dimana negara sebagai subyeknya dan pelanggaran HAM selalu dibebankan kepada
negara, maka ada tiga cara umum dilakukan dalam melanggar HAM; yaitu, 1). pelanggaran
melalui tindakan (violation by action), 2). pelanggaran melalui pembiaran (violation by
omission) dan 3). pelanggaran melalui kebijakan hukum (violation by judicial).
4. Hak - Hak Disabilitas
Konvensi Hak Orang Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with
Disabilities/CRPD) disahkan pada 13 Desember 2006 serta ketentuan Protokol Opsional
Konvensi Hak Orang Penyandang Disabilitas mengenai mekanisme pengaduan individual
(Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities/OP-CRPD)
disahkan pada 12 Desember 2006 merupakan instrument utama internasional yang
menjadi standar pemenuhan hak-hak disabilitas oleh negara pihak termasuk Indonesia.
Instrumen HAM Disabilitas :
Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik (International Covenant on Civil and Political
Rights/ICCPR) disahkan pada 16 Desember 1966; Protokol Opsional Kovenan
Internasional Hak Sipil dan Politik mengenai mekanisme pengaduan individual
(Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights. ICCPROP1). disahkan pada 16 Desember 1966; Protokol Opsional Kedua Kovenan
Internasional tentang 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/ICCPR-OP2). disahkan pada 15 Desember
1989.
Kovenan Hak Ekonomi, Hak Sosial, dan Hak Budaya (International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR) disahkan pada 16 Desember 1966;
Protokol Opsional Kovenan Hak Ekonomi, Hak Sosial, dan Hak Budaya mengenai
mekanisme komunikasi (Optional Protocol to the Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights/ICESCR - OP) disahkan pada 10 Desember 2008.
Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (International Convention
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on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination/ICERD) disahkan pada 21
Desember 1965.
Konvensi melarang penyiksaan dan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan
merendahkan martabat manusia (Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/CAT) disahkan pada 10 Desember
1984; Protokol Opsional Konvensi Melarang Penyiksaan dan Perlakuan atau
Perlakuan yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia
mengenai pembentukan mekanisme pengawasan dan Sub Komite Pencegahan
Penyiksaan (Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/OP-CAT) disahkan pada 18
Desember 2002.
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW)
disahkan pada 18 Desember 1979.
Intrumen Nasional
KUHAP & KUHPerdata; UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban;
Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai HakHak Penyandang Disabilitas (CRPD);
Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
Undang-Undang No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015
Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan
Hukum;
PERMA No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan
Berhadapan dengan Hukum;
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 49 Nomor
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu ;
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B. Mengenal Disabilitas dan Keragamannya, Serta Etiket Berinteraksi
dengan Penyandang Disabilitas

Tujuan Umum

1. Peserta pelatihan memiliki perspektif dan sensiti itas
terhadap penyandang disabilitas berdasarkan
keragamannya;
2. Peserta memiliki kemampuan berinteraksi secara
setara dengan penyandang disabilitas.

1. Peserta mengetahui dan memahami pengertian
disabilitas;
Tujuan Khusus

2. Peserta mengetahui dan mengenal ragam disabilitas
dan kebutuhannya;
3. Peserta memahami cara berinteraksi dengan pelbagai
ragam disabilitas;
4. Peserta memahami hambatan yang dihadapi
penyandang disabilitas;
5. Peserta memiliki kemampuan untuk memberikan
layanan dan/atau bantuan kepada penyandang
disabilitas.

1. Branstorming
Metode

2. Role Play
3. Re leksi
4. Presentasi
5. Tanya Jawab
6. Penajaman materi

Durasi
120 Menit
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1. Laptop
2. LCD/Projector
Alat

3. Sound system
4. Metaplan
5 Kertas Plano
6. Spido

Bahan
Materi Presentase

1. Fasilitator menjelaskan tentang materi yang akan
diberikan;
2. Fasilitator menjelaskan tentang tujuan materi yang
akan diberikan;
3 . Fa s i l i t a t o r m e m a n d u p e s e r t a m e l a k u k a n
Brainstorming tentang hak-hak dasar sebagai
manusia;

Tahapan
Proses

4. Fasilitator menanyakan kepada peserta tentang yang
diketahui terkait penyandang disabilitas;
5. Fasilitator memandu peserta untuk roleplay dengan
memeragakan diri memiliki ragam disabilitas
tertentu;
6. Fasilitator memandu proses re leksi dari Roleplay,
dan mengaitkannya dengan brainstorming tentang
h a k- h a k s e b a g a i m a n u s i a ya n g d i l a k u k a n
sebelumnya;
7. Fasilitator mempersilahkan narasumber untuk
mempresentasikan bahan materi;
8. Fasilitator mempersilahkan peserta yang ingin
bertanya atau berbagi terkait dengan pengalaman
interaksi dengan penyandang disabilitas;
9. Fasilitator mempersilahkan narasumber untuk
melakukan penegasan materi.

YLBHI – LBH Makassar & Konsorsium (PPDI Sulsel, HWDI Sulsel, KPI Sulsel)

17

Modul Pelatihan Advokat Bantuan Hukum Inklusi

Mengenal Disabilitas dan Keragamannya,
Serta Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Disabilitas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD Pasal 1 : Penyandang
Disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan isik, mental, intelektual, atau
sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan.
Hal ini dapat membatasi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat
berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas, pada Pasal 1 : Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami
keterbatasan isik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang
alam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk
berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan
kesamaan hak.
Hambatan penyandang disabilitas sebagai hasil interaksi antara keterbatasan fungsi baik
isik maupun mental yang dimiliki dan faktor lingkungan, penerimaan masyarakat,
maupun faktor lain yang mendukung hambatan tersebut.
2. Ragam Disabilitas
Ragam Penyandang Disabilitas menurut menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
tengan Penyandang Disabilitas, Pasal 4 :
(1) Ragam enyandang Disabilitas meliputi :
a. Penyandang Disabilitias Fisik;
b. Penyandang Disabilitas Intelektual;
c. Penyandang Disabilitas Mental;
d. Penyandang Disabilitas Sensorik.
(2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana pada ayat (1) dapat dialami secara
tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga
medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. De inisi Ragam
a. Penyandang disabilitas isik adalah orang yang mengalami hambatan dikarenakan
terganggunya fungsi gerak, antara lain :
Amputasi : hilang/terpotongnya bagian/anggota tubuh seperti telapak kaki, bawah
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lutut, atas lutut, jari, telapak tangan, pergelangan tangan, dibawah siku, dan diatas
siku. Alat bantu yang biasa dipergunakan antara lain crutch/kruk/tongkat, kursi
roda, dan prothese.
Lumpuh layuh atau kaku : kelumpuhan yang diakibatkan penyakit misalnya
poliomyelitis yang disebabkan oleh virus polio yang menyerang saraf pada ruas
tulang belakang atau penyakit lainnya. Alat bantu yang biasa dipergunakan antara
lain crutch/kruk/tongkat, kursi roda, dan brace.
Paraplegi : trauma tulang belakang karena kecelakaan yang mengakibatkan
kelumpuhan total dari panggul sampai ke ujung kaki. Alat bantu yang dipergunakan
biasanya kursi roda.
Cerebral palsy (CP) : kondisi anggota tubuh yang kaku dan mengecil akibat adanya
gangguan pada syaraf otak, kebanyakan dialami sejak lahir. Alat bantu yang biasa
dipergunakan antara lain crutch/kruk/tongkat dan kursi roda (adaptif).
Akibat stroke : alat bantu yang dipergunakan itu antara lain walker, tripod, kursi roda
Akibat kusta : alat bantu yang dipergunakan itu antara lain crutch/kruk/tongkat,
kursi roda, dan prothese.
Orang Kecil : kondisi yang membuat tubuh seseorang itu amat pendek dan sangat
kecil, bisa diakibatkan antara lain oleh kekurangan gizi/stunting. Alat bantu yang
dipergunakan antara lain kursi roda (sebagian kecil).
Scoliosis : deformasi tubuh yang diakibatkan membengkoknya tulang belakang ke
samping, ke depan, atau ke belakang. Alat bantu yang kadang dipergunakan antara
lain korset.
b. Penyandang disabilitas intelektual adalah orang yang mengalami hambatan
dikarenakan terganggunya fungsi pikir karena kecerdasan intelektual di bawah ratarata, antara lain :
Lambat belajar : anak yang memiliki kecerdasan intelektual dibawah rata-rata,
namun bukan disabilitas grahita. Alat bantu yang dibutuhkan antara lain alat tulis
dan alat peraga.
Disabilitas grahita : memiliki keterbatasan kecerdasan intelektual dibawah rata-rata
anak lain pada umumnya sehingga menyebabkan munculnya permasalahan lain
dalam masa perkembangannya. Disabitas grahita umumnya membutuhkan
pendamping dari orangtua/keluarga atau orang yang dipercayainya.
Down syndrome atau sindroma down : kelainan genetik yang disebabkan ketika
pembelahan sel menghasilkan genetik tambahan dari kromoson 21 dan
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menyebabkan perbedaan dan kemampuan belajar dan memberi ciri-ciri isik yang
khas. Orang dengan sindroma down membutuhkan perhatian dan dukungan khusus
untuk tumbuh, berkembang dan belajar dengan optimal.
c. Penyandang disabilitas mental adalah orang yang mengalami hambatan
dikarenakan terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
Psikososial di antaranya :
Skizofrenia : gangguan mental kronis yang menyebabkan penderitanya banyak
mengalami halusinasi, pikiran kacau, perubahan perilaku.
Bipolar : gangguan mental
ekstrim.

yang ditandai dengan perubahan suasana yang

Anxietas : gangguan cemas yang berlebihan, kegelisahan dan ketakutan yang
berlebihan.
Gangguan kepribadian atau borderline personality disorder : gangguan mental
yang ditandai dengan suasana hati serta citra diri yang senantiasa berubah-ubah.
Orang yang mengalami gangguan kepribadian memiliki cara pikir, cara pandang
serta perasaan yang berbeda disbanding orang lain pada umumnya. Misalnya
suasana hati atau mood yang tidak stabil.
Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di
antaranya :
Autis : gangguan perkembangan yang dialami oleh seseorang baik sejak lahir
maupun saat balita yang mempengaruhi kemampuan berkomunikasi dan
berinteraksi dengan yang lain terhambat atau asyik dengan dunianya sendiri.
Hiperaktif atau ADHD (Attention De icit Hiperaktivity Disorder) : gangguan
perkembangan dalam peningkatan akti itas motorik sehingga menyebabkan
terjadinya akti itas yang tidak lazim dan cenderung berlebihan, misalnya tidak
bisa diam/banyak bergerak, tidak bisa duduk tenang, banyak mengganggu teman
dll.
d. Penyandang disabilitas sensorik adalah orang yang mengalami hambatan
dikarenakan terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas
netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. Alat bantuan yang dipergunakan
untuk disabilitas netra antara lain tongkat, lup, audio. Sedangkan alat bantuan yang
dipergunakan disabilitas rungu antara lain hearing aid dan membutuhkan
pendampingan juru bahasa isyarat.
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3. Etiket Berinteraksi
Prinsip dasar dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas adalah TIDAK BOLEH
BERASUMSI. Asumsi yang ada di dalam pikiran seseorang akan mempengaruhi cara
berperilaku dan bertindak. Asumsi juga seringkali menjadi pangkal dari kesalahan dalam
berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Larangan berasumsi berlaku, baik terhadap
asumsi positif atau asumsi negatif.
Asumsi positif dimaknai sebagai ber ikir bahwa penyandang disabilitas pasti bisa
menjalani hidupnya tanpa hambatan. Misalnya, “penyandang disabilitas netra pasti bisa
membaca huruf braile”. Asumsi ini akan memunculkan sikap jika bertemu dengan
penyandang disabilitas netra, akan disediakan tulisan braile. Padahal, bisa jadi orang
tersebut terbiasa dengan teks elektronik dengan layanan screen reader. Asumsi seperti ini
tidak boleh dilakukan.
Asumsi negatif dimaknai sebagai ber ikir bahwa penyandang disabilitas adalah
sekelompok orang yang hidupnya harus dibantu karena kesulitannya menghadapi
hambatan. Misalnya, “orang dengan ukuran kaki berbeda pasti butuh digendong, karena
mereka tidak bisa berjalan”. Asumsi ini akan memunculkan sikap jika bertemu dengan
orang dengan hambatan mobilitas karena ukuran atau bentuk kaki yang berbeda, mereka
akan otomatis diangkat untuk berpindah. Padahal, bisa jadi mereka hanya membutuhkan
sedikit akomodasi yang layak agar mereka bisa bergerak dan mengakses layanan. Asumsi
seperti ini juga tidak boleh dilakukan.
Mengatasi ini, etiket paling dasar yang harus dilakukan adalah berbicara secara setara.
Tanyakan apa yang bisa anda lakukan untuk membantu agar penyandang disabilitas dapat
mengakses layanan yang anda berikan.
Secara umum, berikut adalah beberapa etiket berinteraksi yang secara umum berlaku bagi
penyandang disabilitas:
Sapa dan berbicaralah dengan penyandang disabilitas secara langsung dengan
kontak mata yang langsung. Hindarkan berbicara satu arah atau melalui orang lain di
dekatnya, baik melalui penerjemah dan/atau pendamping.
Fokuskan perhatian pada penyandang disabilitas yang diajak bicara, bukan pada
disabilitasnya apalagi persoalan isik dan mentalnya.
Kenalilah kebutuhan spesi ik sesuai dengan jenis dan ragam disabilitasnya.
Bicaralah dengan jelas dan bahasa yang mudah dipahami.
Tampilkan gesture (bahasa tubuh) yang ramah.
Silahkan tunjukkan keinginan anda untuk berjabat tangan. Pada dasarnya semua
penyandang disabilitas sangat ramah dan senang diajak berjabat tangan.

YLBHI – LBH Makassar & Konsorsium (PPDI Sulsel, HWDI Sulsel, KPI Sulsel)

21

Modul Pelatihan Advokat Bantuan Hukum Inklusi

Jangan sekali-kali menunjukkan sikap aneh tatkala bertemu atau berkomunikasi
dengan penyandang disabilitas.
Tawarkan bantuan ketika penyandang disabilitas terlihat ragu atau ber ikir akan
mengakses layanan tertentu. Tunggu hingga penyandang disabilitas menjawab
tawaran anda. Tanyakan secara detil, bantuan seperti apa, dalam bentuk dan cara
seperti apa yang mereka butuhkan.
Jangan sekali-kali memindahkan alat bantu yang digunakan penyandang disabilitas.
Kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, tangan palsu, kaki palsu, atau alat bantu
lainnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penyandang disabilitas. Maka, jaga
dan hormati keadaan demikian.
Jangan mengungkapkan pertanyaan berulang-ulang. Hal ini dapat membuat
penyandang disabilitas kehilangan semangat dan merasa tidak dipercaya.
Berbicaralah dengan santai dan dengan nada bicara yang wajar, proporsional dan
santun.
Saat berinteraksi dengan orang tuli, lakukan beberapa hal berikut:
a. Saat memulai interaksi, sentuhlah pundak yang bersangkutan. Jika anda
berbeda jenis kelamin dengan orang tersebut, gunakan punggung tangan untuk
menyentuh pundak yang bersangkutan. Sampaikan gerakan yang
menunjukkan anda ingin berbicara dengan orang tersebut.
b. Tanyakan kepada mereka, cara komunikasi seperti apa yang membuat mereka
merasa nyaan, bahasa isyarat, bahasa orang, atau tulisan.
c. Hindari berbicara terlalu cepat atau menggunakan kalimat dan/atau bahsa yang
panjang dan rumit.
d. Jangan letakkan tangan di wajah anda, karena secara umum orang tuli
mengenali bahasa dengan melihat gerakan tangan dan ekspresi muka.
e. Jika mereka bisa mendengar dengan satu telinga, tanyakan kepadanya posisi
mana yang membuat mereka merasa lebih nyaman.
f. Hindari berbicara dalam suasana yang bising karena hal ini akan mengganggu
orang tuli menangkap apa yang anda maksudkan.
g. Jika mereka kesulitan memahami frase atau kata tertentu, temukan cara lain
untuk mengatakan hal yang sama. Bukan dengan mengulang-ulang kata yang
sebelumnya. Bantu dengan bahasa tubuh anda.
h. Fokuslah pada topik yang anda bicarakan. Hindari mengubah topik secara
mendadak.
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I. Jika memberikan informasi yang sepesi ik seperti nomor telpon, pastikan
mereka menangkap angkanya secara baik. Bantu dengan menuliskannya di atas
kertas jika diperlukan.
j. Jika ada lebih dari dua orang, berbicaralah secara bergiliran. Hindari memotong
pembicaraan orang lain.
k. Saat anda berbicara dengan orang yang memiliki hambatan bicara, perhatikan
dengan seksama apa yang mereka katakan. Jangan merasa tahu sebelum
memastikan yang anda tangkap sesuai dengan maksud mereka. Kon irmasikan
pemahaman anda.
l. Saat melihat mereka berbicara melalui juruh bahasa atau penerjemah, jangan
menghalangi atau berjalan di antara penyandang disabilitas dengan juru
bahasanya.
Saat berinteraksi dengan penyandang disabilitas netra, lakukan beberapa hal
berikut:
a. Sapalah orang tersebut dan perkenalkan siapa diri anda. Juga kenalkan orangorang yang bersama anda. Jika anda berada dalam suatu kelompok, sebutkan
dan jelaskan kepada siapa anda hendak berbicara.
b. Tanyakan kepada mereka apakah mereka butuh bantuan. Perkenalkan siapa
anda. Jangan memegang, mendorong atau menarik mereka tanpa persetujuan.
Jika ingin membantu, posisikan diri anda di depan mereka, berikan lengan anda
untuk dipegang dari belakang. Biarkan mereka mengikuti anda dengan berjalan
di belakang anda. Hal ini akan membantu memunculkan rasa aman kepada
mereka, karena mereka merasa ada orang yang ada di depan mereka. Jangan
mendorong mereka dari belakang. Jangan pula memberi instruksi seperti
kanan, kiri, maju, atau mundur kepada mereka.
c. Saat berjalan, jelaskan kepada mereka tentang kondisi jalan yang sedang
ditapaki. Ada undakan, ada lubang, ada turunan, ada air, atau ada hambatan lain
yang sedang dihadapi. Ini akan membantu mereka agar tidak kaget saat
menapaki kondisi yang berbeda.
d. Saat harus menaiki atau menuruni tangga, berhentilah sejenak. Katakan kepada
mereka soal tangga tersebut.
e. Saat melihat mereka menggunakan tongkat, jangan sekali-kali menuntun
mereka dengan menarik tongkatnya.
f. Saat hendak menaiki eskalator, jelaskan kepada mereka. Letakkan tangan
mereka pada pegangan eskalator. Pastikan mereka menaiki eskalator secara
aman. Ketika menjelang sampai, jelaskan kepada mereka.
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g. Saat melihat mereka hendak duduk, bantulah dengan meletakkan tangannya
pada sandaran kursi. Mereka akan duduk sendiri. Jangan sekali-kali
mendudukkan mereka dengan memegang badannya.
h. Saat melihat mereka hendak menaiki kendaraan umum, letakkan tangan
mereka pada pintu masuk. Sampaikan kepada driver atau penumpang lain agar
membantu dan memberikan tempat duduk. Pastikan ukuran tinggi pintu agar
kepala tidak terbentur. Jika anda juga menaiki kendaraan umum bersama,
sebaiknya anda masuk dahulu dan menuntun tidak membentur netra hingga
mendapatkan tempat duduk.
i. Saat anda hendak memberikan boncengan kepada mereka dengan kendaraan
roda dua, duduklah terlebih dahulu. Kemudian letakkan tangan mereka pada
jok belakang kendaraan anda. Saat hendak berangkat, katakan kepada mereka
agar mereka bersiap diri dan berpegangan jika diperlukan.
j. Saat berbicara dengan mereka, dan anda ingin mengakhiri dan meninggalkan
mereka, jelaskan dengan baik dan katakan bahwa anda akan meninggalkan
lokasi tersebut. Ingat, jangan biarkan penyandang disabilitas netra berbicara
sendiri karena mengira anda masih bersamanya. Ini akan membuat mereka
merasa sangat malu.
k. Saat berada di tempat yang baru, bantulah mereka untuk mengenali lokasi
dengan menjelaskan kira-kira berapa luas ruangannya, ada apa saja di dalam
ruangan, beri penjelasan dan bantu untuk menemukan kamar tidur, tempat
duduk, lokasi toilet dan lain-lain. Ingat, jelaskan jika ada sesuatu yang
membahayakan mereka.
l. Jangan memindahkan barang bawaan mereka. Jika anda memberikan sesuatu
kepada mereka, pastikan anda menjelaskan dan memberitahu mereka dengan
menyentuhkan tangannya kepada barang yang anda berikan, misalnya
minuman, snack atau barang lain.
m. Khusus saat membantu mengambilkan makan, aturlah posisi lauk dengan
menggunakan arah jarum jam. Jelaskan kepada mereka posisi lauk sesuai arah
jarum jamnya.
Saat berinteraksi dengan pengguna kursi roda, perhatikan beberapa hal berikut:
a. Jika anda hendak membantu mendorong kursi mereka, pastikan mereka duduk
dengan aman dan nyaman. Doronglah kursi roda sesuai dengan instruksinya.
b. Saat bertemu dengan jalan yang naik atau menurun, tanyakan kepada mereka
cara seperti apa yang bisa membuat mereka lebih nyaman. Biasanya, jika
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hendak menuruni jalan yang kemiringannya cukup tajam, balikkan arah kursi
roda ke belakang. Berdirilah di belakang kursi roda. Anda berposisi menahan
kursi roda dan berjalan mundur, bukan justru mendorongnya.
c. Jangan duduk di tumpuan tangan kursi roda. Jangan duduk di sandaran kaki
atau menumpukan tangan atau menyandarkan kepala di pegangan kursi roda.
Hal ini akan membuat pengguna kursi roda merasa tidak nyaman.
d. Saat anda berbicara dengan mereka, atur posisi anda agar sejajar dengan
mereka. Carilah kursi dan jangan berbicara dengan mereka dalam posisi
berdiri. Ketika berbicara dengan berdiri sementara mereka duduk di kursi roda,
ada potensi perasaan terancam atau terdominasi. Carilah posisi yang sejajar
agar pembicaraan menjadi setara dan nyaman.
e. Saat anda berjalan bersama orang yang menggunakan kruk, tongkat, carnidian
atau alat bantu sandar badan lain, jangan berada di sampingnya. Mereka
membutuhkan ruang yang lebih luas dan tidak terhalangi oleh posisi anda
berjalan. Sebaiknya anda berjalan di belakang mereka.
Jangan sekali-kali memindahkan alat bantu mereka, seperti kursi roda, kruk, tongkat
dan lain-lain. Jika ingin membantu memudahkan mobilitas mereka, bertanyalah
tentang bagaimana cara yang tepat untuk anda memberikan bantuan.
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C. Analisis Sosial Disabilitas

Tujuan Umum
Peserta mampu membaca fenomena dan melakukan
analisis sosial disabilitas

Tujuan Khusus

1. Peserta memiliki pengetahuan tentang Struktur
Sosial, posisi, relasi sosial dengan Penyandang
Disabilitas;
2. Peserta memiliki pengetahuan tentang metode
analisis sosial dalam konteks disabilitas;
3. Peserta memahami arti penting Analisis sosial dalam
pendampingan penyandang disabilitas yang
berhadapan dengan hukum;
1. Branstorming

Metode

2. Re leksi
3. Presentasi
4. Diskusi kelompok
5. Presentase kelompok
6. Tanya jawab
7. Penajaman materi

Durasi
120 Menit

Alat

1. Laptop
2. LCD/Projector
3. Sound system
4. Metaplan
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5 Kertas Plano
6. Spido

Bahan
Materi presentase

1. Fasilitator menjelaskan tentang materi yang akan
diberikan;

Tahapan
Proses

2. Fasilitator menjelaskan tentang tujuan materi yang
akan diberikan;
3. Fasilitator memandu proses Brainstorming dan
re leksi;
4. Fasilitator mempersilahkan kepada narasumber
untuk mepresentasekan bahan materi;
5. Fasilitator memandu diskusi kelompok (lebih lanjut
tahapan diskusi di halaman 36)
6. Fasilitator memandu proses presentasi hasil diskusi
kelompok;
7. Narasumber melakukan penegasan materi.
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Analisis Sosial Disabilitas

1. Masalah Sosial Disabilitas
Sudut pandang Medik
Berikut sudut pandang medik: sumber persoalan ada pada individu; fokus kepada
tenaga profesional kesehatan, fokus pada kecacatan (impairment). Artinya seorang
difabel adalah individu yang cacat dan kecacatannya menjadi soal utama.

THE MEDICAL MODEL OF DISABILITY
INDIVIDU
MASALAH
MASALAH

MASALAH

MASALAH

MASALAH
MASALAH

Sudut pandang model sosial Disabilitas
Persoalan Disabilitas bukan terletak pada individu difabel, bukan pada ketubuhnya,
tetapi pada hal di luar dirinya, yakni lingkungan sikap orang dan tatakelola
organisasi-organisasi sosial, politik dst.

THE SOCIAL MODEL OF DISABILITY
Masyarakat

HAMBATAN SOSIAL

HAMBATAN
HAMBATAN

HAMBATAN

LINGKUNGAN
TIDAK AKSES

HAMBATAN

HAMBATAN
HAMBATAN
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SIKAP

ORGANISASI

PELABELAN

TIDAK FLEKSIBEL

PRASANGKA
BANGUNAN

BAHASA

LAYANAN

KOMUNIKASI
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DISKRIMINASI

PROSEDUR

PRAKTIK
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Jika model Medik dan Sosial dipadukan dalam pergerakan, maka akan menjadi
pendekatan relasi Disabilitas yang membawa pada strategi perubahan yang
terintegrasi dan inklusi

KONDISI KESEHATAN
STRUKTUR DAN
FUNGSI TUBUH

FAKTOR - FAKtOR
LINGKUNGAN

AKTIFITAS

PARTISIPASI

FAKTOR - FAKTOR
PERSONAL

2. Analisis Sosial Disabilitas
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Terdapat perubahan parsial

Terjadi perubahan yang terintegrasi dan Inklusif
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3. Pendekatan Twin Track : Mainstreaming dan Targetting
TWIN-TRACK APPROACH

MAINSTREAMING

TARGETING

Menjamin Difabel memiliki Akses
dalam Memenuhi Kebutuhan
dasarnya di seluruh sektor
pembangunan secara setara

Memenuhi Kebutuhan spesiﬁk setiap
individu difabel demi proses
terberdayanya difabel dan
membaiknya kondisi/situasi mereka

KESETARAAN HAK DAN PELUANG UNTUK DIFABEL

4. Panduan Analisis Sosial
Analisis diadopsi dari istilah bahasa Inggris “Analysis” yaitu hasil dari kegiatan
menganalisis atau “To Analyse”. Mari kita lihat satu per satu, mulai dari kegiatan apakah
"Menganalisis" itu?. Dari Oxford Advanced Learner's Dictionary (1995), Analisis adalah
meneliti sifat atau struktur sesuatu, khususnya dengan memilahnya menjadi bagianbagian agar dapat memahami dan menjelaskannya.
Contoh, untuk meneliti tentang struktur atau sistem peradilan inklusif di suatu daerah,
seorang peneliti harus memilah-milahnya dulu, bisa berdasarkan aktor atau proses, atau
gabungan keduanya. Misalnya, memilah sistem peradilan inklusif menjadi beberapa unsur
seperti proses peradilan, pengelola peradilan, institusi dan layanan Kepolisian, institusi
dan layanan Kejaksaan, institusi dan layanan Pengadilan, arsitektur gedung institusi
Aparat Penegak Hukum (APH), sistem dan model akomodasi layak yang diterapkan,
anggaran peradilan dan bantuan hukum yang tersedia, subyek hukum difabel dan
sebagainya.
Bila masih terlalu besar dan sulit dipelajari, unsur-unsur tadi bisa dipilah lagi, sebagai
berikut :
Proses peradilan merupakan serangkaian aktivitas yang dijalankan di Pengadilan
yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara;
Pengelola/Lembaga Peradilan terdiri dari Lembaga kepolisian, Lembaga Kejaksaan,
dan Pengadilan. Atau lebih spesi ik Kepala Dinas Hukum dan HAM, Kepolisian Resort
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dan Sekta, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan lain-lain. Bisa juga kalau mau
menjangkau aspek non-peradilan, yakni Organisasi Bantuan Hukum dan Paralegal
serta organisasi lain yang memberi bantuan hukum seperti Advokat Probono dan
Paralegal;
Institusi dan layanan Kepolisian seperti melakukan penyidikan dan penyelidikan dan
bagaimana proses itu akses bagi subyek hukum difabel;
Institusi dan layanan Kejaksaan yang melakukan proses pra penuntutan,
pemeriksaan, tambahan, penuntutan, pelaksanaan putusan pengadilan, pengawasan
terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya) dan
bagaimana proses itu akses bagi subyek hukum difabel;
Institusi dan layanan pengadilan yang menerima, memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Perkara di tingkat Pertama dan bagaimana proses itu akses
bagi subyek hukum difabel.
Arsitektur gedung institusi APH termasuk bagian-bagian ruang spesi ik dalam satu
bangunan, seperti tempat parkir, ram menuju gedung, meja layanan, ruang sidang,
ruang istirahat, sel, dst
Sistem dan model Akomodasi Layak yang diterapkan, anggaran peradilan dan
bantuan hukum yang tersedia,
Subyek hukum difabel (pelaku, terdakwa, saksi, korban) serta penilaian personal
yang dibutuhkan untuk membuat proses peradilan akses bagi difabel dan sebagainya.
Anggaran proses peradilan, mencakup sumber anggaran, besaran anggaran,
peruntukan anggaran, ketepatan sasaran anggaran, dampak penganggaran terhadap
kualitas pendidikan, dst.
Bila masih sulit untuk menjelaskannya (menuliskannya), masih bisa dipilah lagi, begitu
seterusnya.
"ANALYSIS" adalah kajian tentang sesuatu dengan meneliti bagian-bagiannya serta
hubungan dari bagian-bagian itu.
Misalnya :
Di atas tadi kita telah melakukan pemilahan bagian sampai ke hal-hal kecil dalam
suatu struktur atau bangunan konsep atau pengetahuan yang sedang
dipermasalahkan.
Pola hubungan itu bisa bermacam-macam, ada yang kronologis (contoh, proses
penanganan perkara di kepolisian dari penyelidikan, penyidikan, dan kemudian
penindakan, berupa: penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan,
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pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas
kepada penuntut umum); kausalitas (misalnya desain arsitektur yang tak akses
membuat layanan publik tidak menjangkau difabel; atau ketiadaan penerjemah
bahasa isyarat membuat proses penyelidikan kasus tidak bisa maksimal dilakukan
terhadap korban atau saksi yang Tuli/berbahasa isyarat); komplementer (seperti,
ketersediaan advokat dan paralegal bagi difabel, tanpa paralegal advokat akan
kesulitan memperjuangkan kepentingan difabel saat berhadapan dengan hukum);
dan berbagai bentuk hubungan lainnya seperti hubungan yang kontras, parallel, dll.
Berikut beragam bentuk hubungan antar bagian itu, misalnya:
Antara subyek hukum difabel dengan pihak kepolisian. Lebih spesi ik: korban
difabel Intelektual dengan pihak penyidik kepolisian;
Antara pihak polres/polsek dengan sistem pelayanan yang dibangun dan
diterapkannya - semisal layanan menerima pelaporan;
Antara Sistem layanan dan aksesibilitas dalam gedung, misalnya proses
penahanan pelaku difabel isik pengguna kursi roda dengan sel dan toilet yang tak
akses;
Antara Subyek hukum dan hak-hak yang disandang difabel, misalnya subyek
hukum warga Tuli dan haknya mendapatkan pengajaran Bahasa Isyarat
Indonesia;
Antara Instrumen kebijakan terkait hak-hak disabilitas dan program-program
pemenuhan hak difabel. Misalnya Hak atas Identitas dan program penjangkauan
pendataan disabilitas dan perekaman untuk identitas kependudukan bagi difabel;
Antara difabel sebagai korban tindakan kekerasan seksual dan kerentanannya
sebagai difabel di rumah maupun lingkungan sekitarnya;
Hubungan difabel dalam berhadapan dengan hukum dengan pendampingnya atau
advokatnya. Misalnya difabel dan akses kepada Organisasi Bantuan Hukum untuk
mendapatkan bantuan dari paralegal atau pengacara probono;
Menganalisis fenomena Disabilitas membutuhkan pengetahuan dasar tentang Disabilitas.
Dalam kerja analisis fenomena sosial disabilitas, perspektif atau model-model
disabilitas dan pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan disabilitas itu perlu
dimiliki oleh Analis. Adapun model disabilitas yang dimaksud adalah model medik
disabilitas, model sosial disabilitas, model relasi disabilitas dan model lainnya.
Sementara itu, pendekatan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dari
fenomena sosial hasil analisis itu menggunakan pendekatan twin-track, yang
menyasar bukan hanya aspek kebijakan dan perangkat pelaksananya
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(mainstreaming) tapi juga pada aspek difabelnya (targetting).
Proses mengurai lalu meneliti bagian-bagian tersebut akan mengantar kita untuk
mendeskripsikan relasinya atau fenomenya dengan jelas. Tujuan akhirnya, menurut
de inisi Analisis di atas, adalah untuk memahami sifat atau struktur subjek penelitian
(misalnya Fenomena Disabilitas Berhadapan dengan Hukum).
Namun dari pengertian ini ada unsur penting yang hilang, yang kadang diabaikan
oleh peneliti. Di antara proses mengurai dan meneliti elemen-elemen dengan
memahami sifat dan struktur subyek sebagai satu fenomena yang utuh, seharusnya
ada proses mencari hubungan antara elemen yang sudah diurai tadi.
Ini dapat kita temukan pada pengertian ke dua Analisis: kajian tentang hubungan dari
sesuatu yang terpisah-pisah. Misalnya, dengan meneliti hubungan antar-elemen
yang ada dalam (struktur) disabilitas di desa kita dapat memperoleh gambaran
tentang kehidupan difabel di desa yang diteliti. Masalahnya, dalam data, statistik
misalnya, sudah terpapar data, namun itu belum cukup, masih perlu melakukan satu
pekerjaan lagi.
Menafsir data terpilih itu dengan mencari hubungannya, bagaimana caranya?
Menurut Singarimbun, berangkat dari penelitian survei, dia membedakan antara
analisis dan interpretasi.
Analisis diartikan sebagai bentuk penyederhanaan data survei berupa statistik yang
merangkum data yang sangat luas. Dengan menyederhanakan data, peneliti survei
sedang menempatkan data tersebut ke dalam berbagai kolom tabel, untuk
menampakkan gejala yang siap untuk diinterpretasi (Masri Singarimbun dan Efendi
So ian: 1989).
Kolom-kolom data biasanya dibagi berdasarkan konsep yang dibuat si perancang
penelitian. Misalnya, dalam meneliti Disabilitas di sebuah desa akan ada kolom “Jenis
disabilitas”, yang menyederhanakan atau merangkum data tentang jumlah difabel
atau penyandang disabilitas baik sensorik, mental atau intelektual, hambatan yang
dihadapi, stigma dst.
MENAFSIR ATAU INTERPRETASI adalah bagaimana mencari potensi hubungan
antara data yang telah disederhanakan (diabstraksikan) tersebut, maka kita butuh
“tujuan penelitian”.
Kita mau menjawab pertanyaan apa? Misalkan kita mau menjawab, “mengapa terjadi
diskriminasi terhadap difabel di sektor peradilan dan dari tahun ke tahun korban
difabel terus meningkat?” maka kita bisa melihat hubungan antara data tentang
praktik atau perlakuan diskriminatif terhadap difabel di sektor peradilan dengan
meningkatnya jumlah korban kekerasan setiap tahunnya.
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Membuat asumsi atau hipotesa
Untuk itu, kita bisa membuat beberapa asumsi/hipotesa, misalnya:
Pihak Kepolisian dalam proses penyelidikan tidak percaya keterangan saksi Tuli
karena beranggapan Tuli jika memberi keterangan berputar-putar dan tidak
konsisten.
Difabel Intelektual cenderung berkata benar dan sepertinya tidak memiliki
konsep berbohong atau merencanakan bertingkah dengan kebohongan.
Proses persidangan diikuti difabel sebagai korban dengan fasilitas yang tidak
akses dan layanan yang tidak ramah difabel.
Asumsi atau hipotesa ini membutuhkan pembuktian dan untuk itu dibutuhkan
wawancara.
Jawaban yang muncul dari pertanyaan-pertanyaan itu pun nanti akan menimbulkan
pertanyaan baru yang membutuhkan wawancara lanjutan atau penelusuran literatur
baru.
Selain itu, jawaban-jawaban tersebut akan menyembulkan kesalingterkaitan antarelemen yang kita teliti menjadi lebih rumit, dan lebih rumit.
Misalnya, kita mungkin akan berhadapan dengan keadaan di mana ternyata Korban
pelecehan seksual terhadap difabel atau keluarga difabel lebih memilih “berdamai”
dengan keluarga pelaku sebelum proses peradilan berakhir. Padahal proses
penyidikan telah menunjukkan bukti yang kuat yang akan membawa pihak
kepolisian menangkap pelaku. Bagaimana agar proses “perdamaian” atau
“diselesaikan secara adat” ini tidak menjadi pilihan korban, mengingat korban jika
memilih solusi non-peradilan itu dapat masuk ke kondisi kerentanan lainnya.
Belum lagi ternyata, di sisi lain ada unsur lain yang berpengaruh, misalnya dari aspek
inansial yang sulit dari keluarga korban, kurangnya dukungan dari organisasi
disabilitas atau organisasi bantuan hukum bagi difebel membuat korban menolak
melanjutkan proses peradilan yang masih berjalan.
Dengan demikian, mempelajari fenomena Difabel Berhadapan dengan Hukum di
suatu daerah, kita mau tidak mau harus menjelaskan banyak elemen lain yang ada di
daerah tersebut, bahkan mungkin menjelaskan sebagian besar kondisi daerah/desa
itu. Karena mengkaji Difabel berhadapan dengan Hukum, sejatinya, bukan hanya soal
Hukum dan Disabilitas, tapi bisa melintasi isu sosial, budaya dari masyarakat dan
lain-lain.
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Praktek Analisis Sosial
Kerja kelompok :
1. Apa fenomena sosial Disabilitas yang ditelaah?
2. Apa yang menjadi masalah dalam fenomena itu?
3. Apa yang menyebabkan terjadinya masalah itu?
4. Apa yang mendorong terjadinya sebab masalah?
5. Apa dampak dari masalah sosial tersebut?
6. Apa solusi dari permasalahan sosial?
7. Bagaimana mengerjakan solusi tersebut?
Tugas dalam kelompok (3 kelompok; setiap kelompok didampingi 1-2 mentor)
1. Lakukan brainsorming fenomena-fenomena sosial disabilitas di daerah anda;
2. Tentukan tiga fenomena sosial disabilitas yang paling penting untuk ditelaah;
3. Tentukan satu fenomena masalah sosial difabel yang paling urgen untuk
dianalisis;
4. Lakukan analisis untuk menemukan masalah apa saja dalam fenomena sosial
disabilitas yang dianalisis;
5. Pilih satu masalah yang dianggap paling urgen dari fenomena sosial yang
ditelaah untuk ditindaklanjuti dengan penelitian.
Panduan Analisis
1. Jelaskan fenomena sosial disabilitas yang ditelaah (buat dalam satu atau lebih
paragraf);
2. Uraikan bagian-bagian dari penelusuran fenomena sosial disabilitas tersebut
sampai sekecil-kecilnya;
3. Bangun keterhubungan setiap bagian dari fenomena sosial disabilitas tersebut
manjadi hubungan yang saling terkait, baik secara kronologis, kegunaan,
hubungan sebab-akibat, hubungan dampak, hubungan saling melengkapi,
hubungan pengganti dan seterusnya;
4. Pelajarilah setiap bagian yang terhubung itu dan temukan apa permasalahan
dalam fenomena sosial tersebut?;
5. Rencanakan penelitian untuk menjawab pertanyaan apa penyebab masalah dan
apa solusinya serta bagaimana menyelesaikannya.
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D. Perspektif Korban dalam Pendampingan Hukum
Kelompok Rentan

Tujuan Umum
Peserta memahami dan memiliki perspektif korban
kelompok rentan, khusus penyandang disabilitas

1. Peserta memiliki pengetahuan dasar tentang korban
(viktimologi);
Tujuan Khusus

2. Peserta memahami mengenai blaming the victim
(menyalahkan korban);
3. Peserta memiliki kesadaran mengenai pentingnya
perspektif korban dalam pendampingan korban
penyandang disabilitas yang berhadapan dengan
hukum.

Metode

1. Pemutaran ilm singkat atau membaca resume ilm
2. Curah pendapat
3. Diskusi dan tanya jawab
4. Penegasan materi

Durasi
120 Menit

Alat

1. Komputer
2. LCD
3. Sound System
3. Kertas Plano
4. Spidol
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Bahan

1. Film/Resume Film: Ayah, Mengapa Aku Berbeda
2. Handout
3. Materi presentasi

1. Fasilitator membuka sesi;
2. Fasilitator memperkenalkan dan menyampaikan
pro il singkatnya narasumber;
3. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan hasil yang
diharapkan;
4. Narasumber mengajak peserta untuk mereview hakhak saksi dan korban dalam Peradilan Pidana
(KUHAP, UU SPPA, UU Perlindungan Saksi dan
Korban);
Tahapan
Proses

5. Narasumber mengajak peserta menonton ilm: “27
Steps Of May”;
6. Narasumber mengajak peserta melakukan curah
p e n d a p a t u n t u k m e n g e n a l i b e n t u k- b e n t u k
ketidakadilan dengan melontarkan pertanyaan:
a. Apakah ada ketidakadilan yang dialami oleh
Angel?
b. Apa yang peserta rasakan jika seandainya
menjadi Angel?
7. Narasumber menggunakan hasil curah pendapat
untuk menjelaskan bentuk ketidakadilan yang
ditemui dalam ilm tersebut serta mengaitkannya
dengan materi sebelumnya;
8. Narasumber bertanya kepada peserta, bagaimana
sikapnya sebagai pendamping jika Angel mengalami
kekerasan dan ingin mendapatkan pendampingan?
9. Narasumber menanyakan lebih lanjut kepada peserta,
hal-hal apa yang harus menjadi perhatian
pendamping dalam melakukan pendampingan dan
menangani kasus Angel?
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10. Narasumber mengajak peserta untuk bersama-sama
m e ny u s u n l a n g k a h - l a n g k a h d a n p ra s ya ra t
pendampingan korban dan penanganan kasus;
11. Narasumber mengajak peserta untuk menegaskan
perspektif dan sikap pendamping dalam melakukan
pendampingan korban dan penanganan kasus;
Tahapan
Proses

12. Narasumber menguatkan pemahaman peserta
dengan menampilkan presentasi tentang pentingnya
perspektif korban dalam pendampingan korban dan
penanganan kasus;
13. Narasumber membuka sesi tanya jawab dan diskusi
untuk membahas pertanyaan peserta;
14. Narasumber menyampaikan kesimpulan dari materi
yang dibahas dalam sesi tersebut.
Catatan:
a. Pemutaran ilm sebaiknya dilakukan pada malam
hari, untuk memberi kesempatan pada peserta
menyimak dan juga menghemat waktu.
b. Apabila karena alasan teknis menonton ilm tidak
bisa dilakukan, maka pembahasan ilm dapat
dilakukan dengan membacakan narasi singkat dari
ilm tersebut.
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Perspektif Korban Dalam Pendampingan Hukum
Kelompok Rentan

1. Pengantar Umum
Setiap orang baik perempuan, laki-laki, dewasa maupun anak, dilahirkan bebas dengan
harkat dan martabat yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk
hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Setiap
orang berhak atas perlindungan hak asasinya dan memiliki kebebasan dasar sebagai
manusia, tanpa diskriminasi.
Setiap orang memiliki berbagai perbedaan berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, umur,
status sosial (strata berdasarkan adat/budaya, ekonomi, pendidikan), kemampuan
isik/mental (disalibitas) dan perbedaan lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebut ada yang
diperoleh sejak lahir (biologis, given) dan ada pula yang dilekatkan oleh manusia
(masyarakat). Perbedaan-perbedaan ini kemudian berimplikasi pada kemampuan untuk
akses, partisipasi, manfaat dan control terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini
dalam kenyataannya sering membuat adanya pembedaan/diskriminasi (perlakuan
berbeda) dan menimbulkan ketidakadilan, khususnya pada perempuan, anak dan
disabilitas.
Perlakuan ini didasarkan pada ketidakpahaman, kurangnya perspektif dan sensi itas
terhadap adanya perbedaan-perbedaan itu yang diaktualisasikan dalam suatu patron
manusia tertentu yaitu laki-laki, dewasa (di atas 18 tahun) dan memiliki kemampuan
( isik/mental) yang baik. Sehingga perbedaan-perbedaan tersebut “luput” diidenti ikasi
jika patron itu yang digunakan. Sehingga hal ini berimplikasi pada kemungkinan
terabaikannya perlindungan, penghargaan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia lainnya
yang tidak sesuai dengan patron yang umum.
2. Pengertian Viktimologi
Viktimologi berasal dari bahasa latin victim yang berarti korban dan logos yang berarti
ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang
korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang
merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.
Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu
viktimalisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu
kenyataan sosial.
Menurut J.E. Sahetapy, pengertian Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas
permasalahan korban dalam segala aspek. Sedangkan menurut Arief Gosita, Viktimologi
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adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan
korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.
Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris Victimology yang berasal dari bahasa latin
yaitu “Victima” yang berarti korban dan “logos” yang berarti studi/ilmu pengetahuan.
Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi
hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai penal or special
victimology. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan
saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini desebut sebagai general victimology.
Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan
korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan
sebagai new victimology.
Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai
hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, isik, dan sosial.
Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai posisi korban yang
sesungguhnya ketika mengalami kasus hukum pidana.
Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari
viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan
korban, seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat
menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban
korban kejahatan.
Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip Bambang Waluyo: Victim adalah orang telah
mendapatkan penderitaan isik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau
mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku
tindak pidana dan lainnya.
3. Blaming The Victim (Menyalahkan Korban)
Perilaku Blaming The Victim (Menyalahkan Korban) secara psikologi memberikan
pengaruh terhadap klien. Akibatnya kekerasan yang dialaminya mejadi ganda. Korban
kekerasan sekaligus penyalahan korban itu sendiri. Kasus serupa sering terjadi disekitar
kita. Masyarakat dengan mudah dan tanpa disadari telah melakukan kekerasan kedua
melalui Blaming The Victim.
Blaming The Victim adalah tindakan untuk mencari pembenaran yang digunakan untuk
menyudutkan/menyalahkan korban. Faktor terjadinya Blaming The Victim terdiri atas
factor institusional, Faktor Situasi dan Faktor Individu. Tindakan Blaming The Victim dapat
terjadi melaui verbal, non verbal dan media sosial.
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Victim Blaming adalah sebuah istilah yang menyalahkan korban terhadap kesalahan atau
bencana yang menimpa dirinya sendiri. Victim blaming masih sering dilakukan terutama
pada kasus kekerasan seksual atau KDRT, apalagi yang pelakunya dikenal korban. Belum
lagi segala macam alasan dibenarkan agar fokus kepada pelaku berkurang. Hal yang
menyedihkan lainnya adalah adanya pihak yang seakan akan membenarkan tindakan
pelaku. Bahkan tanpa adanya pernyataan yang memalukan korban, korban kasus
kekerasan seksual pasti sudah merasakan trauma, sakit, rasa malu, serta beban psikologis
yang luar biasa.
4. Perspektif Korban Kelompok Rentan (Penyandang Disabilitas)
Membangun kesadaran mengenai pentingnya perspektif korban dalam pendampingan
korban penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, sangat pentinn menjadi
perhatian khusus. Dalam situasi dan kondisi tersebut serta dalam posisi sebagai korban
kekerasan maka sangat penting untuk memahami, memiliki perspektif dan sensi itas
dalam penanganan kasus dan pendampingan korban kekerasan, khususnya bagi
penyandang disabilitas.
Perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan
belum mencapai makna adil. Sebagai negara hukum yang berlandaskan pada UUD 1945,
Indonesia harus menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak
perempuan penyandang disabilitas sebagai hak asasi manusia. Perlu perhatian khusus dan
merupakan salah satu alasan dasar mengapa disabilitas harus dilindungi dan dihormati
hak-haknya.
Dalam kenyataannya kedudukan disabilitas ketika korban kekerasan baik itu isik, psikis,
seksual masih sangat rentan. Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sebagai
korban kekerasan dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Dapat disimpulkan bahwa
perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan belum
mencapai makna adil. Penyebabnya: penegakan hukum yang tidak tegas; peraturan
perundang-undangan hanya mencakup pada pencegahan dan penanganan dengan artian
hanya sampai pada putusan peradilan, tidak sampai pada pemulihan trauma pada korban;
kurangnya saksi ahli, psikiatri, psikolog, maupun penegak hukum yang memahami
kebutuhan penyandang disabilitas; belum sesuainya aksesibilitas dan akomodasi yang
layak bagi penyandang disabilitas yang tercantum dalam perundang-undangan;
perlindungan perempuan penyandang disabilitas yang berhenti sampai proses hukum
selesai (sampai pada putusan).
Korban masih membutuhkan pendampingan pada proses pemulihan, khususnya
perempuan korban kekerasan terutama kekerasan seksual tidak mendapatkan rehabilitasi
maupun kompensasi apabila korban hamil dan mempunyai anak.
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Terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan maka perspektif korban
sangat diperlukan untuk memastikan bahwa korban benar-benar dapat mengakses
layanan untuk pemenuhan hak-haknya, mendapatkan pendampingan dan putusan yang
adil atas kasus yang dialaminya.
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E. Bantuan Hukum Inklusi dan Tanggung Jawab Advokat

Tujuan Umum
Advokat memiliki pengetahuan bantuan hukum bagi
penyandang disabilitas

Tujuan Khusus

1. Peserta mampu memahami access to justice bagi
penyandang disabilitas;
2. Peserta mampu memahami tentang bantuan hukum
disabilitas;
3. Peserta mampu membedakan model bantuan hukum
disabilitas dari model Moral, Charity model, hingga
social model dan rights model;
4. Peserta mampu memahami tanggungjawab advokat
atas bantuan hukum terhadap penyandang
disabilitas.

Metode
1. Brainstorming
2. Presentasi
3. Diskusi
Durasi
120 Menit

Alat

1. Flip Chart
2. Plano
3. Meta Plan
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Bahan
Bahan Presentase

1. Fasilitator membuka sesi;
2. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi;
3. Fasilitator meminta Nerasumber memaparkan
pengantar materinya;
Tahapan
Proses

4. Narasumber meminta peserta mengungkapkan
pandangannya tentang model bantuan hukum
disabilitas yang dipahami selama ini;
5. Narasumber meminta peserta untuk mendiskusikan
perbedaan Moral Model, Charity Model, Medical
Model, Social Models dan Human Rights Model;
6. Narasumber menjelaskan tentang tanggungjawab
advokat atas bantuan hukum terhadap penyandang
disabilitas;
7. Fasilitator memandu sesi tanya jawab.
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Bantuan Hukum Inklusi dan
Tanggung Jawab Advokat

1. Bantuan Hukum
Bantuan hukum dianggap sebagai bagian yang sangat penting untuk memberikan keadilan
bagi masyarakat terutama mereka yang dianggap tidak mampu. Dalam pemberian bantuan
hukum dikenal beberapa bentuk pelayanan, antara lain legal aid, legal assistance dan legal
service. Ketiganya memiliki pengertian dan bentuk pelaksanaan yang berbeda. Legal aid
merupakan pemberian bantuan hukum kepada seseorang yang dilakukan secara cumacuma dan dikhususkan kepada masyarakat yang tidak mampu. Legal aid secara konseptual
merupakan bentuk upaya penegakan hukum dengan melakukan pembelaan terhadap
kepentingan dan hak-hak asasi masyarakat miskin.
Legal assistance merupakan pemberian bantuan hukum kepada seluruh kelompok
masyarakat. Konsepsi legal assistance adalah memberikan bantuan hukum secara cumacuma kepada masyarakat miskin dan memberikan bantuan hukum dengan imbalan jasa
kepada masyarakat yang mampu. Sedangkan legal service sesuai dengan maknanya adalah
pelayanan hukum. Legal service hadir untuk memberikan pelayanan atau bantuan hukum
kepada seluruh orang dengan tujuan untuk menjamin hak seluruh orang untuk
mendapatkan nasehat hukum.
Jenis bantuan hukum yang dikenal di Indonesia yaitu :
Bantuan hukum tradisional, merupakan pelayanan hukum yang diberikan kepada
masyarakat miskin secara individual. Bantuan hukum ini pasif dan pendekatannya
sangat formal-legal, dalam arti melihat segala permasalahan hukum kaum miskin
semata-mata dari sudut hukum yang berlaku. Penekanan dalam konsep ini lebih
kepada hukum itu sendiri yang diandaikan netral sama rasa dan sama rata.
Bantuan hukum konstitusional, adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang
dilakukan dalam rangka usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti menyadarkan hakhak masyarakat miskin sebagai subyek hukum dan penegakan serta pengembangan
nila-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. Sifat
bantuan hukum ini lebih aktif artinya tidak hanya untuk individual tetapi juga
ditujukan untuk kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif. Pendekatan
bantuan hukum ini selain formal-legal juga dengan jalan politik dan negosiasi.
Bantuan hukum struktural merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan
kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang
timpang menuju ke arah struktur yang lebih adil.
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2. Gambaran Umum Access To Justice Bagi Penyandang Disabilitas
Selama ini dalam tatanan peradilan di Indonesia Penyandang Disabilitas kerap kali hak-hak
hukumnya terabaikan, semisal hak untuk mendapatkan juru bahasa isyarat yang
disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman disabilitas, ataupun hak untuk mendapatkan
pendampingan hukum, maupun hak untuk tidak mendapatkan pertanyaan yang
merendahkan harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia.
Praktek pelanggaran Hak Asasi Manusi dalam proses Peradilan ini dikarenakan Aparat
Penegak Hukum (APH) tidak memiliki kesadaran akan hak-hak penyandang disabilitas dan
juga Aparat Penegak Hukum (APH) tidak mengerti kebutuhan Penyandang Disabilitas.
Pada saat proses pemeriksaan terhadap Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan
hukum, APH menggunakan metode konvensional di dalam melakukan pemeriksaan
terhadap Penyandang Disabilitas.
Ditambah lagi penyelesaian perkara yang melibatkan Penyandang Disabilitas sebatas
kekeluargaan dan bentuk penyelesaian seperti itu yang mendorong adalah APH itu sendiri,
karena mereka merasa menyelesaikan suatu perkara yang melibatkan penyandang
disabilitas berhadapan dengan hukum dianggap tidaklah penting, sehingga hal tersebut
kurang memenuhi rasa keadilan bagi Penyandang Disabilitas.
Sementara itu bagi perkara yang melibatkan penyandang disabilitas masuk ke dalam
pengadilan, vonis yang ada dianggap tidak mencerminkan nilai keadilan bagi penyandang
disabilitas. Seperti pada contoh dari hasil penelitian di bawah ini:
Jenis
Disabilitas

Tindak
Pidana

Pelaku

Proses Hukum

Mental
Retardasi dan
layu 1 tangan

Perkosaan

Paman sendiri

Perkara berhenti di
tingkat kepolisian karena
ada intervensi dari
perangkat desa dengan
mekanisme penyelesaian
kekeluargaan.

Mental
Retardasi

Perkosaan

Tetangga Dekat

Perkara berhenti di
tingkat kepolisian karena
korban tidak dapat
bersaksi karena
mengalami hambatan
dan kesulitan
komunikasi.
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Jenis
Disabilitas

Tindak
Pidana

Pelaku

Proses Hukum

Mental
Retardasi

Perkosaan

Kakak sendiri

Pelaku dibebaskan
karena korban tidak
mengalami trauma.

Slow learner

Perkosaan

Tetangga

Perkara tidak dapat
diproses dan berhenti di
tingkat kepolisian karena
saksinya adalah seorang
slow learner juga.

Tuna Netra

Perkosaan

Pasien Pijat

Perkara berhenti
ditingkat kepolisian
karena kekurangan alat
bukti.

Tuna Rungu

Perkosaan

Orang Terdekat

Berhenti karena
kekurangan alat bukti
dan kesulitan memahami
bahasa korban.

KDRT

Suami

Berhenti di tingkat
kepolisian karena
paksaan dari keluarga
untuk mencabut perkara
tersebut.

Wicara

Parapligia

Pemberian layanan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas sebagai bagian dari
kelompok rentan, sampai saat ini masih menjadi perdebatan karena UU Bantuan hukum
masih mengatur secara terbatas penerima bantuan hukum yaitu masyarakat dan atau
kelompok masyarakat yang tidak mampu. Hal ini berarti belum menyentuh secara tegas
kewajiban terhadap kelompok rentan, termasuk Penyandang Disabilitas. Sementara UU No
8 Tahun 2016 tentang disabilitas sendiri mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah
untuk menyediakan layanan bantuan hukum terhadap penyadang disabilitas. Namun ke
depan diharapkan akan lahir harmonisasi perundang-undangan terkait hal ini.
3. Memahami Konsep Disabilitas Dari Waktu Ke Waktu
Pada akhirnya pemberian bantuan hukum dengan berbagai modelnya juga akan
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ditentukan oleh cara pandang terhadap disabilitas itu sendiri. Secara umum konsep
disabilitas yang dikenal sebagai berikut :
Model Moral/Religius
Model ini mengangap kondisi kedisabilitasan seseorang dikarenakan dari dosa orang
tuanya ataupun karena karma dari perbuatannya sendiri. Seorang Penyandang
Disabilitas dianggap aib bagi keluarganya, sehingga masyarakat kita yang masih
berpegang teguh terhadap paham ini akan menyembunyikan anggota keluarganya
dan menjauhkan anggota keluarganya dari lingkungannya.
Model Moral/Religius ini adalah model tertua yang ada di dunia ini. Namun anehnya
model ini juga beranggapan bahwa Penyandang Disabilitas memiliki daya linuwih,
maksudnya adalah seorang penyandang disabilitas bisa meneropong masa depan,
atau do'anya mudah dikabulkan, dan memiliki daya magis. Sebagai contoh di
beberapa kondisi masyarakat kita misalnya ketika seorang anggota keluarga yang
sakit, akan di bawa ke seorang penyandang disabilitas untuk berobat atau hanya
sekedar dimintakan do'a, apabila kemudian anggota keluarga yang sakit tersebut
sembuh, maka kesembuhan tersebut karena upaya supranatural seorang
penyandang disabilitas.
Model Karitatif (Charity Model)
Pendekatan yang dipergunakan di dalam model karitatif ini memberlakukan seorang
Penyandang disabilitas dipandang sebagai seorang penderita (suﬀering person).
Merujuk dari hal tersebut, maka seorang penyandang dianggap sebagai seorang
yang lemah, dan tidak memiliki kemampuan apapun sehingga kesehariannya
dianggap merepotkan dan perlu ditolong/dibantu dalam setiap akti itasnya serta
dianggap sebagai anggota masyarakat yang tidak produktif. Dan tentu saja muncul
anggapan bahwa disabilitas itu dianggap tidak cakap hukum. Bantuan-bantuan sosial
yang ada melalui pendekatan belas kasihan. Maka karena dianggap sebagai insan
yang lemah dan tidak produktif peran disabilitas di dalam masyarakat tidak pernah
diperhatikan. Seorang Penyandang disabilitas hanya dianggap sebagai ladang amal.
Pendekatan model ini melihat “ketidakmampuan” disabilitas di dalam berpartisipasi
itu bersumber pada diri mereka sendiri. Persoalan kedisabilitasan seseorang
dipahami sebagai persoalan individualistik. Maka dituntut seorang penyandang
disabilitas harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan mengaibaikan
hambatan baik isik maupun non isik yang ada di masyarakat.
Model Kesehatan (Medical Model)
Model Kesehatan ini berawal dari konsepsi 'kenormalan' manusia berbasis
kesempurnaan tubuh dan mental seseorang dilihat dari Sisi Kesehatan. Model ini
juga mendukung charity model maupun moral models dan semakin mempertegas
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bahwa persoalan disabilitas seseorang karena kondisi isik dan mental seseorang
yang dianggap tidak normal. Seorang Penyandang Disabilitas dianggap sebagai
seorang yang tidak normal karena dia buta, tidak bisa mendengar atau bisu,
sepanjang hidupnya diatas kursi roda, mobilitasnya terhambat ataupun karena IQ
nya di bawa rata-rata.
Persepsi inilah yang juga kemudian memunculkan bahwa keadaan disabilitas
sesorang itu dianggap tidak sehat baik secara isik mapun mental. Kesesatan dalam
Model keshatan ini adalah bahwa yang harus dip[erbaiki ditekankan kepada
bagaimana “memperbaiki kerusakan (impairment) isik maupun mental seorang
penyandang disabilitas” daripada memperbaiki masyarakat dengan menghilangkan
hambatan dan mengubah sikap. Lebih jauh, hal itu membuat profesi medis
bertanggung jawab terhadap penyandang disabilitas daripada menekankan bahwa
seluruh masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan penyandang
disabilitas secara penuh.
Sehingga bantuan yang diberikan adalah dalam bentuk rehabilitasi secara isik
maupun mental agar dia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Individu yang
tidak normal dari sisi Kesehatan dengan titik berat bantuan yang diberikan berupa
rehabilitasi kepada penyandang disabilitas. Maka negara tidak perlu memikirkan
solusi dari hambatan-hambatan baik isik maupun non isik penyandang disabilitas.
Model Sosial (Social Model)
Kemunculan Model sosial ini akibat dari rasa kekecewaan dan kritikan terhadap
Moral models, Charity models dan Medical models. Pada pendekatan model sosial
persoalan kedisabilitasan seseorang bukanlah tragedi individu maupun persoalan
medis secara individu, melainkan juga persoalan lingkungan yang tidak ramah
dengan disaibiltias. Menurut perspektif model sosial ini, keadaan kedisabilitasan
seseorang bukanlah semata-mata disebabkan oleh gangguan fungsi isik dan mental,
melainkan kondisi kedisabilitasan seseorang disebabkan adanya kegagalan pada
struktur masyarakat dan lingkungan sekitar ditambah perlakuan diskriminasi
terhadap penyandang disabilitas. World Health Organization (WHO) sendiri ditahun
2011 melalui pandangannya yang tertuang di dalam The International Classi ication
of Functioning, Disability and Health (ICF) melihat kedisabilitasan seseorang dari
tiga aspek yaitu faktor kerusakan fungsi tubuh; baik isik maupun mental, kemudian
faktor kondisi personal, serta faktor lingkungan dan masyarakat.
Kerusakan fungsi tubuh baik secara isik dan mental mudah kita pahami seperti
misalnya kebutaan, tuli, berakti itas menggunakan kursi roda, amputasi tangan dan
kaki atau secara mental mengalami gangguan kejiwaan. Sedangkan faktor kondisi
personal merupakan masalah internal masing-masing individu di luar terjadinya
kerusakan fungsi tubuh baik secara isik maupun mental. Sementara itu faktor
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lingkungan dan masyarakat terkait dengan keterbatasan sarana dan prasarana isik
yang aksesibel dan penerimaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas yang
ditunjang juga dengan adanya aturan kebijakan yang tidak berpihak terhadap
penyandang disabilitas.
Pendekatan sosial di dalam penegakan hukum dan sistem peradilan terhadap
penyandang disabilitas menekankan kepada proses peradilan yang adil, dan juga
bagaimana proses berinteraksi terhadap disabilitas serta mencermati hambatanhambatan yang timbul terhadap penyandang disabilitas di dalam proses peradilan
dan bantuan hukum. Dalam proses peradilan terhadap disabilitas baik sebagai
korban, pelaku maupun saksi yang sedang berjalan, selama ini penyandang
disabilitas tersudutkan dan jauh dari rasa keadilan.
Model Hak Asasi Manusia (Human Rights Model)
Social model dan pendekatan Hak Asasi Manusia saling beririsan, Pendekatan Hak
Assi Manusia sifatnya lebih melengkapi pendekatan sosial. Pendekatan ini
didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti yang tertuang dalam
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan dokumen hak asasi manusia
internasional lainnya. Prinsip Hak Asasi Manusia yang mendasar adalah semua
manusia memiliki martabat dan hak yang sama dan bahwa mereka berhak atas hak
asasi mereka tanpa pembedaan dalam bentuk apa pun.
Dengan demikian, penyandang disabilitas adalah pemegang hak yang dapat dan
harus menentukan jalan hidup mereka seperti halnya anggota masyarakat lainnya.
Dalam pendekatan berbasis hak terhadap disabilitas, pembatasan yang diberlakukan
pada penyandang disabilitas oleh lingkungan sosial dan isik dianggap sebagai
pelanggaran terhadap hak asasi mereka. Pendekatan hak asasi manusia mengubah
kebutuhan penyandang disabilitas menjadi hak yang dapat mereka klaim.
Sehingga Pemerintah sebagai pemegang tanggung jawab (duty holder) mempunyai
kewajiban untuk menghormati (obligation to respect), kewajiban untuk memenuhi
(obligation to ful ill), dan kewajiban untuk melindungi (obligation to protect)
terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Adapun hak-hak penyandang disabilitas
yang diatur di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas ada 22 jenis yaitu: hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan
perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata;
kesejahteraan sosial; Aksesibilitas; Pelayanan Publik; Pelindungan dari bencana;
habilitasi dan rehabilitasi; Konsesi; Pendataan; Hidup secara mandiri dan dilibatkan
dalam masyarakat; Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
Berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan Bebas dari tindakan Diskriminasi,
penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
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4. Tanggung Jawab Advokat
Sebagai suatu profesi yang terhormat (of icium nobile), advokat juga diwajibkan oleh Pasal
22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Advokat untuk
memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak
mampu atau dikenal dengan pro bono publicoatau disingkat dengan pro bono. Istilah pro
bono publico artinya pekerjaan profesional yang dilakukan dengan sukarela tanpa
menerima bayaran (honorarium).
Selanjutnya dipertegas pula dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 83 tahun 2008
tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma Cuma, yang
merupakan penjabaran lebih lanjut mengenai kewajiban advokat untuk memberikan
bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, di setiap
tingkat proses peradilan maupun jasa hukum di luar pengadilan.
Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai organisasi advokat juga telah
menerbitkan Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian
Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dimana dalam Pasal 2 diatur tentang bahwa advokat
wajib memberi bantuan hukum terhadap pencari keadilan yang tidak mampu dan
pemberian bantuan tersebut diperlakukan setara dengan bantuan hukum yang dilakukan
dengan pembayaran honorarium.
Ketentuan hukum di atas meletakkan kewajiban bagi advokat untuk menjalankan Pro
Bono, dengan jumlah 50 jam per tahun. Pro Bono sendiri meliputi pemberian konsultasi
hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan
hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.
Perlu dicatat bahwa idealnya probono advokat dilaksanakan secara sukarela dikarenakan
pengabdian merupakan nilai inheren yang melekat pada masing-masing pribadi advokat,
tanpa perlu diwajibkan oleh negara. Namun para realitanya, kultur pro bono advokat
memang harus dibangun dan ini membutuhkan peran negara dan peran organisasi profesi
advokat.
Selanjutnya bagi profesi advokat sebagai pelaksana pemberian layanan bantuan hukum,
telah diwajibkan untuk memberikan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dan
organisasi profesi advokat juga didorong untuk mengembangkan standar pemberian jasa
hukum bagi penyandang disabilitas, sebagaimana yang diatur dalam PP No. 39 Tahun 2020
tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Hukum,
khususnya dalam Pasal 13 yang menyatakan bahwa: Ayat (1) Organisasi Advokat membuat
dan mengembangkan standar pemberian jasa hukum terhadap Penyandang Disabilitas;
Ayat (2) Selain membuat dan mengembangkan standar pemberian jasa hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum kepada
Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan pen-

52

YLBHI – LBH Makassar & Konsorsium (PPDI Sulsel, HWDI Sulsel, KPI Sulsel)

Modul Pelatihan Advokat Bantuan Hukum Inklusi

rndang-undangan; Ayat (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diawasi
oleh organisasi Advokat.
Merujuk kepada berbagai ketentuan tersebut di atas, maka seharusnya penyandang
disabilitas yang berhadapan dengan hukum di seluruh wilayah Indonesia telah dapat
mengakses layanan bantuan hukum, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan
pemerintah daerah melalui organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi maupun
layanan hukum secara cuma-cuma (probono) oleh profesi Advokat.
Terkait pelaksanaan kewajiban profesi advokat untuk memberikan layanan bantuan
hukum secara cuma-cuma (pro bono) yang belum optimal dijalankan. Temuan IJRS tahun
2018 yang melakukan survey kepada sejumlah advokat, mengungkapkan beberapa fakta
antara lain bahwa pertama masih minimnya pemahaman advokat tentang pro bono dan
ruang lingkupnya; kedua cukup banyak advokat yang mengakui bahwa pemberian layanan
pro bono tidak dilakukan setiap tahunnya. Ketiga peran organisasi advokat, mayoritas
advokat menyatakan kritiknya kepada organisasi advokat. Kritik disampaikan kerena
organisasi advokat dianggap minim dalam memberikan dukungan dan dorongan agar
advokat mau melakukan pro bono. Organisasi advokat dipandang belum maksimal
menginternalisasi nilai pro bono kepada anggota dan mensosialisasikannya kepada publik.
Dalam isu layanan bantuan hukum kepada penyandang Disabilitas, Perhimpunan Advokat
Indonesia (PERADI) sebagai salah satu organisasi advokat di Indonesia telah melakukan
penandatanganan kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (KPPPA) pada tahun 2017, dengan harapan advokat dapat
memberikan bantuan hukum secara probono terhadap perempuan dan anak penyandang
disabilitas yang berhadapan dengan hukum, yang menjadi korban kekerasan dan atau
diskriminasi.
Namun, ke depan diharapkan organisasi advokat dapat memaksimalkan peran dan
tanggngjawabnya dengan : 1) Mengembangkan sistem pendidikan yang dapat
meningkatkan pemahaman dan keterampilan advokat dalam memberikan layanan Pro
bono terhadap masyarakat tidak mampu dan kelompok rentan termasuk penyandang
disabilitas, dengan memasukkannya menjadi salah satu materi wajib dalam kurikulum
pendidikan dasar calon advokat dan materi pendidikan berkelanjutan profesi advokat; 2)
Membuat aturan yang tegas dan dapat dijalankan terkait kewajiban anggotanya untuk
memberikan layanan pro bono; 3) Mengembangkan sistem pelaporan/ pendataan dan
pengawasan layanan pro bono oleh anggotanya disertai penghargaan dan sanksi;
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F. Peradilan Inklusi dan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
Dalam Sistem Peradilan Pidana

Tujuan Umum
Peserta memiliki pengetahuan Peradilan Inklusif bagi
penyandang disabilitas

1. Peserta memiliki pengetahuan tentang hak Warga
Negara dalam sistem Peradilan;
2. Peserta memiliki pengetahuan tentang peradilan
inklusif; prinsip dan model peradilan inklusif;
Tujuan Khusus

3. Peserta memiliki pengetahuan tentang hak-hak
disabilitas dalam sistem peradilan (mulai pra
ajudikasi, ajudikasi dan paska ajudikasi);
4. Peserta memiliki pengetahuan tentang hambatanhambatan dan tantangan serta strategi untuk
mengatasi hambatan dan tantangan bagi
penyandang disabilitas dalam sistem peradilan
(mulai pra ajudikasi, ajudikasi dan paska ajudikasi).

Metode

1. Presentasi
2. Tanya jawab diskusi
3. Penegasan materi

Durasi
120 Menit
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Alat

1. Flip chart
2. Plano
3. Meta Plan

Bahan

1. Materi presentase
2. Video penanganan kasus perempuan disabilitas
korban perkosaan
3. Handout

1. Fasilitator membuka sesi;
2. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi;

Tahapan
Proses

3. Fasilitator mempersilahkan Narasumber untuk
memandu proses;
4. Narasumber meminta peserta mendiskusikan Hak
Warga Negara dalam Sistem Peradilan;
5. Narasumber meminta peserta mendiskusikan
prinsip-prinsip peradilan inklusif;
6. Narasumber menjelaskan model pengadilan Inklusif;
7. Narasumber meminta peserta untuk mengidenti ikasi
hambatan dan kebutuhan Penyandang Disabilitas
dalam Proses Pra Ajudikasi, Ajudikasi dan Paska
Ajudikasi.
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Peradilan Inklusi dan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
Dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Pengantar Hak Warga Negara Dalam Sistem Peradilan
Dalam Pasal 12 ayat (1) CRPD dikatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas
pengakuan sebagai individu di hadapan hukum di mana pun berada. (Kesetaraan di depa
hukum). Kemudian di dalam angka 7 Bagian Pembukaan General Comment pasal 12 CRPD
dikatakan bahwa Negara harus secara menyeluruh memeriksa semua bidang hukum untuk
memastikan bahwa hak penyandang disabilitas atas kapasitas hukum haruslah setara
dengan orang lain.
Kesetaraan perlakuan atau perlakuan yang sama di depan hukum merupakan salah satu
hak yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas di hadapan hukum adalah Hak Keadilan dan
Perlindungan Hukum yang diatur di dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016
Tentang Penyandang Disabilitas.
Hak selanjutnya di dalam Pasal 9 Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas adalah diakui sebagai subyek hukum, di dalam Angka 2 Bagian II Normative
Content General Comment pasal 12 CRPD, dikatakan bahwa mengakui bahwa penyandang
disabilitas bisa menikmati kapasitas hukum atas dasar kesetaraan dengan orang lain di
semua bidang kehidupan. Kapasitas hukum mencakup kapasitas untuk menjadi pemegang
hak dan aktor di bawah hukum. Kapasitas hukum untuk menjadi pemegang hak
memberikan hak kepada seseorang untuk mendapatkan perlindungan penuh atas haknya
oleh sistem hukum.
De inisi pengadilan inklusif adalah pengadilan yang memastikan adanya kesetaraan dan
penghargaan atas perbedaan sebagai bagian dari keberagaman, melihat penyandang
disabilitas berhadapan dengan hukum sebagai manusia yang bermartabat. Dilihat dari
de inisi tersebut maka pengadilan inklusif harus mengandung unsur kesetaraan dan
penghargaan atas perbedaan sebagai bagian dari keberagaman dan martabat penyandang
disabilitas. Dan tentu saja pengadilan inklusi harus melihat perbedaan jenis disabilitas
sebagai sebuah keberagaman.
2. Hak-Hak Warga Negara Dalam Sistem Peradilan
Hak bebas dari siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi,
atau merendahkan martabat;
Hak bebas dari penangkapan atau penahanan secara sewenang-wenang;
Hak persamaan di depan peradilan dan badan peradilan;
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Hak atas praduga tak bersalah;
Hak persamaan kedudukan semua orang di depan hukum;
Hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.
3. Prinsip-Prinsip Peradilan Inklusi
Semua orang berhak ntuk diperlakukan sama dimuka Pengadilan;
Semua orang berhak untuk didengar keterangannya dimuka Pengadilan;
Semua orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak mendapatkan jaminan
perlindungan minimal, yaitu:
a. Praduga tak bersalah;
b. Terdakwa berhak mendapatkan informasi tentang apa yang dituduhkan
kepadanya;
c. Terdakwa berhak mendapatkan pembelaan;
d. Terdakwa berhak untuk tidak ditunda-tunda persidangannya;
e. Terdakwa berhak untuk membela diri;
f. Terdakwa berhak untuk memanggil dan menyanggah kesaksian saksi;
g. Terdakwa berhak untuk mendapatkan penerjemah dan Juru Bahasa Isyarat (JBI)
dalam hal dia tidak mampu berbahasa seperti yang digunakan oleh Aparat
Pengadilan;
h. Terdakwa tidak boleh dipaksa bersaksi untuk dirinya sendiri;
i. Terdakwa yang masih dibawah umur harus mendapatkan perlakukan khusus;
j. Terdakwa berhak mengajukan banding ke Pengadilan yang lebih tinggi ;
k. Terdakwa berhak mendapatkan kompensasi dalam hal terjadi Miscarriage of
Justice;
l. Prinsip “Nebis in Idem”
4. Model Pengadilan Yang Inklusif
Penguatan kelembagaan untuk membangun sistem yang berbasis kebijakan
peradilan yang inklusif;
Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam lingkungan pengadilan dan proses
peradilan;
Pembangunan Infrastruktur dan melakukan kerjasama.
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5. Akomodasi Yang Layak
De inisi akomodasi yang layak (reasonable accommodation) adalah sebagai berikut:
“Akomodasi yang layak adalah modi ikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk
menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua Hak Asasi Manusia dan kebebasan
fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.”
Penyediaan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas itu jugaharus didasarkan
hasil dari penilaian personal (Pro ile Assessment). Penilaian personal itupun harus
diajukan kepada tenaga ahli seperti Dokter maupun Psikolog atau Psikiater. Ada dua jenis
akomodasi yang layak yaitu: pelayanan dan sarana dan Prasarana.
Akomodasi yang layak dalam bidang pelayanan
a. Perlakuan nondiskriminatif;
b. Pemenuhan rasa aman dan nyaman;
c. Komunikasi yang efektif;
d. Pemenuhan inforrnasi terkait hak Penyandang Disabilitas dan perkembangan;
e. Proses peradilan;
f. Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh;
g. Penyediaan standar pemeriksaan Penyandang Disabilitas dan standar;
h. Pemberian jasa hukum;
I. Penyediaan Pendamping Disabilitas dan/atau penerjemah.
Akomodasi yang layak dalam bidang sarana & prasarana
a. Akomodasi yang layak dalam pemenuhan sarana dan prasarana Penyandang
Disabilitas;
b. Disabiitas yang memiliki hambatan penglihatan, minimal haruslah dipenuhi:
komputer dengan aplikasi pembaca layar; laman yang mudah dibaca oleh
Penyandang Disabilitas; dokumen tercetak dengan huruf braille; dan/atau
media komunikasi audio;
c. Akomodasi yang layak dalam pemenuhan sarana dan prasarana penyandang
disabilitas yang memiliki hambatan pendengaran dan wicara serta komunikasi,
adalah sebagai berikut: papan informasi visual; media komunikasi
menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau alat peraga;
d. Penyandang Disabilitas yang mengalami hambatan mobilitas, maka aparat
penegak hukum sedikitnya menyediakan sarana dan prasarana, sebagai
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berikut: kursi roda; tempat tidur beroda; dan/atau alat bantu mobilitas lain
sesuai dengan kebutuhan;
e. Untuk Penyandang Disabilitas yang mengalami hambatan konsentrasi,
setidaknya Aparat Penegak Hukum menyediakan sarana dan prasarana,
sebagai berikut: gambar; maket; boneka; kalender; dan/atau alat peraga lain
sesuai dengan kebutuhan;
f. Penyandang Disabilitas yang mengalami hambatan intelektual, akomodasi
adalah sebagai berikut: obat-obatan; fasilitas kesehatan; dan fasilitas lain
sesuai dengan kebutuhan;
g. Penyandang Disabilitas yang mengalami hambatan perilaku dan emosi adalah
sebagai berikut: obat-obatan; fasilitas kesehatan; ruangan yang nyaman dan
tidak bising; dan/atau fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan;
h. Penyandang Disabilitas yang mengalami hambatan mengurus diri
sendiri,minimal harus disediakan hal-hal sebagai berikut: obat-obatan; ruang
ganti yang mudah diakses; dan/atau keperluan lain sestrai dengan kebutuhan;
6. Hambatan Sarana Prasarana Fisik dan Mobilitas
Hambatan yang berkaitan dengan sarana prasarana isik dan mobilitas secara umum
berkaitan dengan sarana dan prasana yang tidak aksesibel secara isik, maupun hambatan
mobilitas, baik itu dikantor advokat itu sendiri dan juga dikantor kepolisian dan kejaksaan
maupun di Pengadilan. Misalnya saja jarak dari rumah seorang penyandang disabilitas
yang jauh dari kantor advokat ataupun kantor kepolisiandan tidak adanya moda
transportasi yang aksesibel sehingga ini menyulitkan mobilitas penyandang disabilitas.
contoh lainnya aalah tidak adanya bidang landai (ramp), ubin pemandu (guiding block),
tidak adanya rambu-rambu atau tanda-tanda taktual dalam bentuk braille maupun
petunjuk-petunjuk berupa gambar atau tulisan dalam ukuran yang cukup besar dan
dengan warna yang tidak kontras.
Hambatan Perilaku
Penyandang disabilitas kerapkali oleh advokat maupun penyidik direspon dengan
perilaku yang berlebihan pada proses pidana. Terkadang mendapatkan perlakuan
yang terlalu baik, termasuk pemberian bantuan yang berlebihan. Sebaliknya, ada
yang menunjukkan perilaku penolakan disertai keengganan untuk berinteraksi.
Penyandang Disabilitas seringkali mengalami hambatan perilaku dari aparat
penegak hukum baik itu penyidik maupun Advokat. Seringkali stigma negatif masih
terjadi ketika penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Semisal ketika
seorang penyandang disabilitas intelektual yang menjadi korban kekerasan seksual,
keterangan dari korban yang merupakan penyandang disabilitas intelektual
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dianggap tidak bisa dipercaya sehingga laporannya diabaikan oleh penyidik bahkan
seorang advokat yang mendampingi korban kekerasan seksual tersebut seolah
mengamini pernyataan penyidik dan membiarkan laporan kekerasan tersebut
ditolak oleh penyidik.
Sudah seharusnya advokat dan penyidik maupun aparat penegak hukum yang
lainnya memegang teguh prinsip-prinsip dan etiket berinteraksi dengan penyandang
disabilitas, misalnya; tidak berasumsi, non diskriminasi, memberikan perlakuan
yang sama (equality), menghormati (respect), mengenali kebutuhan spesi ik sesuai
dengan keunikan setiap penyandang disabilitas dan sebagainya.Padahal, sudah
sewajarnya aparat penegak hukum ini menanggapinya dengan positif. Prinsipprinsip dan etiket berinteraksi harus dijunjung tinggi, misalnya; tidak berasumsi, non
diskriminasi, memberikan perlakuan yang sama (equality), menghormati (respect),
mengenali kebutuhan spesi ik sesuai dengan keunikan setiap penyandang disabilitas
dan sebagainya.
Hambatan hukum dan prosedurnya
Hambatan ini terjadi lantaran adanya kebijakan, aturan hukum, atau prosedur yang
merugikan penyandang disabilitas. Tidak ada aturan yang jelas untuk memberikan
jaminan atas pemenuhan hak penyandang disabilitas juga masuk dalam kategori ini.
Sedapat mungkin aturan yang ada harus memberikan kesetaraan pada penyandang
disabilitas. Karena aturan dan kebijakan terkait peradilan bersifat sentral, maka
Hambatan Hukum dan prosedurnya juga ada di dalam tahapan ajudikasi maupun
paska ajudikasi. Disamping adanya kebijakan, aturan dan prosedur yang merugikan
penyandang disabilitas, maka dalam mendapatkan layanan bantuan hukumpun
disabilitas mengalami kesulitan.
Penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses bantuan
hukum di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan. Tidak adanya panduan bagi
petugas bagaimana memberikan pelayanan bagi disabilitas.
Dalam ranah putusan, ada beberapa hakim yang sudah memasukkan pertimbangan
mengenai kondisi disabilitas seseorang dalam putusannya. Sayangnya, beberapa
putusan belum cukup menggambarkan adanya pertimbangan tentang kondisi
disabilitas seseorang dan kerentanan yang melekat padanya, sehingga putusan
hakim cenderung tidak melihat disabilitas sebagai persoalan penting.
Hambatan teknologi informasi dan komunikasi
Dewasa ini, akses terhadap informasi dan komunikasi melalui teknologi merupakan
sebuah kebutuhan. Hal yang sama tentunya dirasakan oleh penyandang disabilitas.
Bagi mereka dengan gangguan wicara dan pendengaran, serta yang mengalami
gangguan penglihatan, membutuhkan media informasi serta cara berkomunikasi
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yang berbeda. Hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi hambatan ini diantaranya
adalah:
Ketersediaan informasi pada ruang publik, seperti pengumuman antrian dan
sebagainya, dikemas dalam bentuk audio dan visual yang mudah dijangkau;
Informasi cetak sebaiknya tersedia dalam beragam format. Bisa mempergunakan
cetak yang diperbesar, cetak braille, maupun versi audio;
Ketersediaan staf yang menguasai keterampilan serta etiket berinteraksi dengan
penyandang disabilitas;
Adanya penerjemah bahasa isyarat;
Adanya aturan yang memperbolehkan penggunaan penerjemah. Penerjemah
disini adalah penerjemah yang dekat secara psikologis dengan penyandang
disabilitas.
Penyandang disabilitas memiliki cara yang berbeda dalam melakukan komunikasi.
Dengan begitu,kebutuhannya juga sangat berbeda. Saat berhadapan dengan proses
peradilan, harus ada cara dan metode alternatif yang dipakai. Untuk itu, perlu
penjabaran pada saat penyandang disabilitas berada dalam proses peradilan.
Hambatan sumber daya
Berbeda dengan gambaran sebelumnya, hambatan sumber daya ini mungkin tidak
terkait langsung dengan interaksi penyandang disabilitas dengan lingkungannya.
Meskipun begitu, akumulasi beragam hambatan tersebut akan mengakibatkan
penyandang disabilitas berhadapan dengan keterbatasan sumber daya.
Hambatan sumber daya ini dapat ditafsirkan dalam dua segi. Ia bisa berasal dari
penyandang disabilitas yang bersangkutan dan hambatan yang lahir karena
minimnya layanan yang tersedia. Situasi ini menjadi penghalang bagi penyandang
disabilitas untuk memperoleh keadilan dalam proses peradilan. Hambatan individu
penyandang disabilitas yang secara langsung berkaitan dengan kondisi
disabilitasnya. Hambatan ini diperkuat oleh pola asuh yang tidak tepat dan
lingkungan yang tidak mendukung, seperti:
Disabilitas isik: pemikiran tentang kondisi isik dan kesulitan mobilitas yang tidak
dipahami orang lain menjadi alasan penyandang disabilitas menarik diri karena
merasa tidak diterima oleh lingkungan;
Disabilitas sensorik: disabilitas tuli, wicara dan netra merasa mempunyai
hambatan untuk menangkap dan menyampaikan informasi atau berkomunikasi
karena metode komunikasi yang berbeda;
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Disabilitas intelektual: mempunyai hambatan untuk berpikir secara cepat,
kompleks dan/atau abstrak (tidak bisa dilihat secara visual). Termasuk membuat
kesimpulan sederhana atas runtutan kejadian. Sebagian dari mereka mempunyai
hambatan untuk memahami bahwa sebuah tindakan atau keputusan mempunyai
konsekuensi atau risiko pada diri atau orang lain atau mempunyai risiko hukum.
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G. Identi ikasi Kebutuhan Hukum dan Penilaian Personal Bagi
Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan Pidana

Tujuan Umum

Peserta diharapkan mampu memahami Penyandang
Disabilitas dengan segala hak-haknya serta memahami
hambatan yang ada dalam setiap proses peradilan
pidana

1. Peserta diharapkan mampu mengidenti ikasi seluruh
hambatan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas;

Tujuan Khusus

2. Peserta diharapkan mampu mengidenti ikasi semua
kebutuhan hukum penyandang disabilitas dalam
suatu proses peradilan pidana;
3. Peserta diharapkan memiliki pengetahuan,
pemahaman dan keterampilan guna memastikan
adanya penilaian personal pada saat akan
mendampingi penyandang disabilitas dalam proses
peradilan pidana;
4. Peserta diharapkan mampu memahami hambatan
dalam proses peradilan bagi penyandang disabilitas

1. Presentase
Metode

2. Tanya Jawab
3. Studi kasus
4. Diskusi Kelompok
5. Penegasan Materi

Durasi
120 Menit
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Alat

1. Kertas plano
2. Kertas metaplan
3. LCD Proyektor
4. Papan tulis
5. Laptop
6. Spidol (multi warna)

Bahan

1. Materi presentase
2. Makalah
3. Aturan Perundang-Undangan
4. Essay atau lembar kasus

1. Fasilitator membuka sesi;
2. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi;

Tahapan
Proses

3. Fasilitator melakukan curah pendapat awal
(brainstorming) mengenai pengalaman masing
masing peserta dalam melakukan pendampingan
(khususnya jika ada di antara peserta yang pernah
mendampingi penyandang disabilitas dalam proses
peradilan pidana;
4. Fasilitator melanjutkan presentasi mengenai
identi ikasi kebutuhan hukum dan penilaian
personal bagi penyandang disabilitas dalam proses
peradilan pidana melalui LCD Proyekto;
5. Fasilitator membuka sesi tanya jawab;
6. Fasilitator memandu sesi diskusi kelompok dengan
lembar kasus yang telah disediakan;
7. Fasilitator memandu sesi presentasi kelompok;
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Identi ikasi Kebutuhan Hukum dan Penilaian Personal Bagi
Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan Pidana

1. Paradigma
Penyandang Disabilitas atau Difabel dimaknai sebagai orang yang memiliki kemampuan
untuk berbuat akan tetapi memiliki hambatan untuk berinteraksi dengan lingkungan ( isik
maupun sosial).
Penyandang Disabilitas atau Difabel tidak bisa dimaknai sebagai suatu kecacatan yang
merujuk pada “ketidaknormalan” atau “kurang sempurnanya” isik dan/atau mental
seseorang.
2. Prinsip Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas
Aksesibilitas adalah salah satu prinsip yang harus diwujudkan dalam setiap proses
peradilan;
Pemenuhan akomodasi yang layak menjadi salah satu cara agar terwujudnya
peradilan yang aksesibel bagi difabel;
Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna
mewujudkan Kesamaan Kesempatan;
Akomodasi yang Layak adalah modi ikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan
untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan
kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
3. Dasar Hukum Identi ikasi Kebutuhan
Praktik sebelum terbitnya Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas;
Menggunakan Undang-Undang No 4 Tahun 1997 yang sama sekali tidak mengatur
soal aksesibilitas dalam proses peradilan, juga tidak mengatur mengenai pro ile
assesment.
Praktik setelah terbitnya Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas ;
Ada dasar hukum yang secara spesi ik mengatur soal aksesibilitas dalam proses
peradilan Pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 8 tahun 2016, Peraturan
Pemerintah No 39 Tahun 2020.
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4. Pentingnya Identi ikasi Kebutuhan
Karena Penyandang Disabilitas memiliki hambatan dalam menjalankan hak dan
kewajibannya;
Untuk mengetahui hambatan yang dimiliki;
Untuk menentukan aksesibilitasnya.
5. Identi ikasi Kebutuhan
Pro ile assessment atau bisa juga disebut penilaian personal adalah upaya untuk menilai
ragam, tingkat, hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas baik secara medis
maupun psikis untuk menentukan akomodasi yang layak. (Pasal 1 angka 1 Peraturan
Pemerintah No 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang layak untuk penyandang
disabilitas dalam proses peradilan) Kondisi disabilitasnya selalu dijadikan alasan
penolakan dan tentunya sikap ini memposisikan mereka sebagai seorang subjek hukum
yang tidak setara dan tidak memiliki kesamaan kesempatan di hadapan hukum, hambatan
penglihatan, komunikasi, berpikir, yang ada pada penyandang disabilitas tidak pernah
dipertimbangkan untuk dicarikan aksesibilitasnya. Praktik yang seperti inilah yang
kemudian menjadi dasar diperlukannya penilaian personal.
Tujuan Pro ile Assessment adalah untuk memperkuat kedudukan hukum penyandang
disabilitas dalam memberikan keterangan, baik sebagai saksi atau sebagai seorang
tersangka.
Manfaat Pro ile Assessment :
Untuk mengetahui kondisi invidual penyandang disabilitas, sekaligus untuk
mengetahui kebutuhan-kebutuhan terkait dengan aksesibilitas serta akomodasi
yang layak yang dibutuhkan, termasuk di dalamnya alat bantu bagi penyandang
disabilitas dalam proses peradilan;
Untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum, termasuk advokat
tentang kondisi kedisabilitasannya baik sebelum maupun sesudah peristiwa pidana
terjadi;
Untuk memberikan informasi mengenai cara dan pola komunikasi yang efektif antara
penyandang disabilitas dengan aparat penegak hukum.
Prosedur Pro ile Assessment :
Mendapatkan informasi awal mengenai disabilitasnya dari keluarga terdekat atau
pendampingnya;
Informasi awal akan dijadikan dasar untuk menentukan tempat pemeriksaan
penilaian personal (perlu dibangun sistem rujukan) : Dokter Spesialis/ahli, Psikolog;
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Melakukan pemeriksaan, pemeriksaan yang dimaksud meliputi : Pemeriksaan isik
yang berhubungan dengan disabilitas terperiksa; Pemeriksaan psikologis sesuai
dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 tahun
2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan
Hukum;
Hal hal apa saja yang harus dituangkan dalam hasil pemeriksaan : Identitas
terperiksa; Ragam/jenis disabilitas terperiksa; Tingkat/derajat disabilitas
terperiksa; Hambatan baik hambatan dalam : mobilitas, melaksanakan kegiatan
sehari hari, berkomunikasi, akti itas sosial, mental psikososial, mental intelektual,
dll; Alat bantu yang digunakan; Traumatik dan perubahan prilaku yang dialami; Cara
berkomunikasi; Kebutuhan penyandang disabilitas baik secara medis maupun
psikis; Rekomendasi dan akomodasi yang layak untuk menghilangkan hambatan;
Pemenuhan akomodasi yang layak dan alat bantu yang dibutuhkan berdasarkan hasil
penilaian personal. (perlu adanya supporting system);
Meminta Penyidik membuat surat resmi tentang permohonan pemeriksaan dan
penerbitan hasil pemeriksaan disabilitas terperiksa dan hasilnya harus dipastikan
masuk dalam berkas perkara;
Surat permohonan dan penerbitan hasil pemeriksaan disampaikan kepada direktur
/kepala rumah sakit dan lembaga penyedia layanan psikolog;
Penilaian personal hanya untuk kepentingan penegakan hukum.
6. Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Lainnya
Waktu pemeriksaan yang disesuaikan dengan kondisi penyandang disabilitas. Contoh :
pemeriksaan penyandang disabilitas di persidangan yang tidak harus selesai dalam sekali
sidang; Pemeriksaan saksi korban di persidangan tanpa kehadiran terdakwa; Semuanya
harus dikoordinasikan dengan Penuntut Umum dan dimohonkan kepada majelis hakim;
Pemeriksaan sebagai saksi di luar kantor kepolisian dalam proses penyidikan dan ini harus
dikoordinasikan dengan penyidik.
CONTOH LEMBAR KASUS :
Lembar Kasus 1
A” adalah seorang perempuan berumur 23 Tahun. Menurut ibunya, “A” adalah
perempuan yang memiliki keterbatasan intelektual dan tidak pernah menempuh
pendidikan formal. Menurut ibunya, “A” dalam 2 minggu terakhir sering mengeluh
sakit pada bagian alat kelaminnya dan sempat bercerita kalau “A” sempat didatangi
seorang laki-laki dan diajak ke suatu penginapan. Berdasarkan cerita tersebut,
ibunya menduga anaknya telah jadi korban kekerasan seksual, berhubung ibu nya
belum berani melapor ke polisi dan polisi setempat pun belum tahu kejadian ini,

YLBHI – LBH Makassar & Konsorsium (PPDI Sulsel, HWDI Sulsel, KPI Sulsel)

67

Modul Pelatihan Advokat Bantuan Hukum Inklusi

akhirnya ibu nya memutuskan untuk meminta bantuan penasihat hukum dari
kantor hukum saudara pada tanggal 19 November 2020.
Tugas saudara selaku penasihat hukum, menentukan langkah-langkah apa yang
diperlu dilakukan untuk mengetahui kebutuhan sebelum membuat laporan ke
polisi !
Lembar Kasus 2
“B” adalah seorang laki-laki berumur 30 tahun dan merupakan orang dengan
psikososial Pada tanggal 18 November 2020 sekitar jam 15.00 Wita, B keluar
rumah dan berkeliaran di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Menurut
bapaknya, B ini sedang kambuh atau kejiwaannya sedang tidak stabil. Sekitar jam
21.00 Wita, bapaknya mendapatkan informasi dari polsek setempat yang
menyatakan bahwa anaknya tertangkap tangan karena diduga mencuri barang
milik tetangga dan saat ini sudah berada di polsek tapi belum diperiksa. Sebelum
berangkat ke polsek, bapaknya B meminta bantuan hukum kepada saudara
sebagai Penasihat Hukum.
Tugas saudara selaku penasihat hukum, menentukan langkah-langkah apa yang
diperlu dilakukan untuk mengetahui kebutuhannya demi kepentingan si “B”.
Lembar Kaus 3
“C” adalah seorang laki-laki berumur 20 tahun yang diduga mengalami retardasi
mental ringan dan low vision, C adalah mahasiswa aktif di salah satu PTN. Suatu
hari, tersebar video yang menunjukkan “C” sedang menjadi korban bullying
hingga kekerasan isik, diduga para pelaku adalah mahasiswa di kampus tersebut.
Melihat kejadian tersebut, Ibu nya “C” tidak terima dan pada tanggal 19 November
2020 meminta saudara untuk menjadi penasihat hukumnya.
Tugas saudara selaku penasihat hukum, menentukan langkah-langkah apa yang
diperlu dilakukan untuk mengetahui kebutuhannya sebelum membuat laporan ke
polisi !
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H. Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas
Dalam Proses Peradilan Pidana

Tujuan Umum

Tujuan Khusus

Untuk menghilangkan hambatan bagi penyandang
disabilitas dalam proses peradilan, serta memberikan
rasa aman dan nyaman bagi penyandang disabilitas
dalam setiap proses litigasi dan non litigasi

1. Peserta memahami arti penting layanan dan
akomodasi yang layak dalam peradilan inklusi;
2. Peserta memahami arti penting layanan pendukung
(Bapas, Peksos, P2TP2A, dll) dalam penanganan
kasus penyandang disabilitas yang berhadapan
dengan hukum .

Metode

1. Presentase
2. Tanya jawab
3. Pemutaran video (bila ada)
4. Studi kasus
5. Penegasan materi

Durasi
120 Menit

Alat

1. Laptop
2. LCD/Projector
3. Sound system
4. Metaplan
5. Kertas Plano
6. Spidol
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Bahan

1. Materi presentase
2. Lembar kasus
3. Video

1. Fasilitator menjelaskan tentang materi yang akan
diberikan;
2. Fasilitator menjelaskan tentang tujuan dari materi
/sesi;

Tahapan
Proses

3. Brainstorming tentang akomodasi yang layak dan
aksesibilitas, misalnya apa yang peserta ketahui
tentang akomodasi yang layak dan aksesibilitas;
4. Fasilitator mempresentasikan materi berupa power
point;
5. Fasilitator
bertanya;

mempersilahkan peserta yang ingin

6. Peserta dibagi dalam kelompok dan setiap kelompok
akan diberikan satu lembar study kasus lalu
diberikan waktu untuk berdiskusi selama 15 menit;
7. Masing-masing kelompok dipersilahkan untuk
mempresentasikan hasil diskusi dan kelompok lain
dipersilahkan untuk memberikan tanggapan terkait
dengan hasil diskusi kelompok tersebut;
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Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas
Dalam Proses Peradilan Pidana

1. Pengertian
Akomodasi yang layak merupakan modi ikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan
untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan
fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan seperti yang tertuang
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Bab I, Pasal 1 angka 1. Akomodasi yang layak
pada prinsipnya adalah aksesibilitas individu yang disediakan untuk memenuhi
kebutuhan setiap penyandang disabilitas berdasarkan ragamnya agar dapat mengikuti
setiap proses tanpa mengalami hambatan.
2. Tujuan
Tujuan dari penyediaan akomodasi yang layak adalah untuk menghilangkan hambatan
yang sering dialami oleh penyandang disabilitas dalam proses peradilan sehingga dapat
mengikuti setiap proses dengan rasa aman dan nyaman.
Hambatan penglihatan
Hambatan pendengaran
Hambatan wicara
Hambatan komunikasi
Hambatan mobilitas
Hambatan mengingat dan konsentrasi
Hambatan intelektual
Hambatan perilaku dan emosi
Hambatan mengurus diri dan kebutuhan
Hambatan lain berdasarkan penilaian
Dalam menyediakan akomodasi yang layak, lembaga penegak hukum mengajukan
permintaan Penilaian Personal kepada dokter atau tenaga kesehatan lainnya, psikolog atau
psikiater serta ahli penyandang disabilitas.
Siapa saja yang memerlukan akomodasi yang layak
Akomodasi yang layak dalam proses peradilan diperlukan oleh semua ragam disabilitas,
melipiti :
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Penyandang Disabilitas Fisik
Penyandang Disabilitas Intelektual
Penyandang Disabilitas Mental
Penyandang Disabilitas Sensorik
Bentuk akomodasi yang layak, akomodasi yang layak terdiri atas : a) Pelayanan, b) Sarana
dan Prasarana.
a) Akomodasi yang layak berupa Pelayan setidaknya terdiri atas :
Perlakuan non diskriminasi;
Pemenuhan rasa aman dan nyaman. Penyandang disabilitas yang menjadi korban dan
mengalami trauma dapat meminta untuk tidak dipertemukan dengan pelaku selama
proses peradilan. Termasuk juga leksibilitas waktu untuk pemeriksaan.
Komunikasi yang efektif. Penyandang disabilitas dapat memberikan keterangan
dalam berbagai bentuk media komunikasi;
Pemenuhan informasi terkait hak penyandang Disabilitas dan Perkembangan Proses
Peradilan;
Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh;
Pemberian standard pemeriksaan penyandang disabilitas dan standard pemberian
jasa hukum. Antara lain meliputi :
1. Kuali ikasi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan;
2. Fasilitas bangunan gedung;
3. Fasilitas pelayanan, dan
4. Prosedur pemeriksaan.
Penyediaan pendamping disabilitas/atau penterjemah, dan/atau petugas lain yang
terkait. Pendamping perlu memenuhi persyaratan antara lain :
1. Memahami kebutuhan dan hambatan Penyandang Disabilitas yang didamping;
2. Memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mengikuti proses peradilan dengan
baik;
3. Mendapatkan persetujuan dari penyandang disabilitas atau keluarganya;
4. Memiliki kemampuan bergaul dan berinteraksi secara baik dengan penyandang
disabilitas yang didampingi. Sedangkan untuk penterjemah juga setidaknya dapat
berkomunikasi dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

72

YLBHI – LBH Makassar & Konsorsium (PPDI Sulsel, HWDI Sulsel, KPI Sulsel)

Modul Pelatihan Advokat Bantuan Hukum Inklusi

Akomodasi yang layak berupa sarana dan prasarana setidaknya terdiri atas :
Penyediaan sarana dan prasarana didasarkan pada hambatan yang dimiliki oleh
penyandang disabilitas, yaitu :
Penglihatan, berupa : komputer dengan aplikasi pembaca layar, laman yang mudah
dibaca oleh Penyandang Disabilitas, dokumen tercetak dengan huruf braille atau
ukuran huruf yang besar/large printing; dan/atau media komunikasi audio;
Pendengaran, wicara, dan komunikasi berupa : mapan informasi visual, media
komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/ atau alat peraga;
Mobilitas, paling sedikit terdiri atas : kursi roda, tempat tidur berosa, dan atau
mobilitas lain sesuai dengan kebutuhan, seperti tongkat;
Mengingat dan konstenrasi, paling sedikit terdiri atas : gambar, maket, boneka,
kalender, dan/atau alat peraga lain sesuai dengan kebutuhan;
Intelektual, paling sedikit terdiri atas : obat-obatan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas
lain sesuai dengan kebutuhan;
Perilaku dan emosi, paling sedikit terdiri atas : obat-obatan, fasilitas kesehatan,
ruangan yang nyaman dan tidak bising, dan/atau fasilitas lain sesuai dengan
kebutuhan;
Mengurus diri sendiri, paling sedikit terdiri atas : obat-obatan, ruang ganti yang
muadah diakses, kebutuhan lain sesuai dengan kebutuhan, dan hambatan lain
ditentukan berdasarkan hasil penilaian personal.
Selain sarana dan prasarana tersebut diatas, Lembaga Penegak Hukum juga menyediakan
ruangan yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, kendaraan yang mudah diakses
ke ruang pemeriksaan, dan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan gedung.

YLBHI – LBH Makassar & Konsorsium (PPDI Sulsel, HWDI Sulsel, KPI Sulsel)

73

Modul Pelatihan Advokat Bantuan Hukum Inklusi

I. Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

Tujuan Umum

Untuk membantu meringankan, melindungi dan
memulihkan kondisi isik, psikologis, sosial dan
spiritual mitra/klien/korban agar mampu menjalankan
fungsi sosialnya kembali secara wajar.

Tujuan Khusus

1. Peserta memiliki pengetahuan tentang arti dan
pentingnya serta tahapan Rehabilitasi dan
Reintegrasi Sosial;
2. Peserta memiliki keterampilan dalam menuntut
Rehabilitasi dan melakukan Reintegrasi sosial

Metode

1. Presentase
2. Curah pendapat
3. Tanya jawab
4. Penegasan Materi

Durasi
120 Menit

1. Laptop
2. LCD/Projector
Alat

3. Sound system
4. Metaplan
5. Kertas Plano
6. Spidol
7. Flipchart
8. Selotip kertas
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1. Materi presentase
Bahan

2. Bahan bacaan
- Literatur : Sosiologi Suatu Pengantar
Soerjono Soekanto

oleh

- Kebijakan :
Permensos No. 26 Tahun 2018 tentang
Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi
Anak Berhadapan dengan Hukum.
Permensos 16 tahun 2019 tentang Standar
Nasional Rehabilitasi Sosial

Tahapan
Proses

1. Fasilitator menjelaskan kepada peserta mengenai
materi yang akan dibahas pada sesi ini;
2. Fasilitator menjelaskan tujuan dari pembahasan
materi/sesi ini;
3. Fasilitator meminta peserta menyampaikan
pendapatnya tentang apa itu
Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial;
4. Fasilitator menjelaskan materi Rehabilitasi dan
Reintegrasi Sosial dan tahapan-tahapannya;
5. Fasilitator meminta peserta untuk menanyakan halhal yang belum jelas dari materi ini.
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Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial

1. Rehabilitasi
Rehabilitasi adalah salah satu upaya untuk memulihkan atau mengembalikan kondisi yang
kurang baik menjadi kondisi awal atau kearah yang lebih baik. Rehabilitasi Sosial
berdasarkan Permensos No. 26 tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi
Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum adalah Proses refungsionalisasi dan
pengembangan untuk memungkinkan sesorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya
secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi ini bertujuan untuk membantu
meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi isik, psikologis, sodial dan spiritual
mitra/klien/korban perdagangan orang sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya
kembali secara wajar.
Untuk pelayanan Rehabilitasi sosial meliputi pelayanan konseling, penyediaan rumah
aman, dan bimbingan rohani. Rehabilitasi Sosial dilakukan oleh petugas yang telah
mendapat pelatihan dalam penanganan rehabilitasi sosial antara lain ; Pekerja sosial di
Innstansi sosial, Petugas Pendamping sosial, Konselor, Psikolog dan Psikiater. Selain itu
juga dikenal Penyelengara layanan Rehabilitasi Sosial, yakni ; Instansi Sosial, Badan
/kantor Permberdayaan Perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Instansi Agama.
Sedangkan pemberian Layanan Rehabilitasi dilakukan dengan mengedepankan prinsip;
Keamanan, memberikan rasa aman dan nyaman kepada mitra/klien/korban. Efekti itas,
ditangani segera dan tanpa prosedur yang berbelit-belit. Professional, dilakukan secara
tepat, sistematis dan terukur oleh tenaga terlatih. Keterpaduan, dilaksanakan secara
bersama dan lintas sektor dalam satu pelayanan PPT.
Dalam melakukan Layanan Rehabilitasi harus memperhatikan tahapan atau langkahlangkah layanan sebagai berikut :
Penerimaan rujukan mitra/klien/korban, Petugas menerima data perkembangan
kondisi dan rekomendasi intervensi pemulihan, serta analisa terhdapa data tersebut;
Konseling oleh petugas konselor, melakukan pemeriksaan awal kondisi psikis untuk
membuat prencanaan tindakan rehabilitasi;
Konselor membuat kesepakatan dengan saksi dan/atau korban untuk perencanaan
jadwal konseling setelah diberikan informasi tentang kegiatan rehabilitasi dan hakhak mitra/klien/korban;
Pe t u g a s m e l a ku k a n p e n j a n g k a u a n / p e n e l u r u s a n t e r h a d a p ke l u a r g a
mitra/klien/korban, guna mendukung proses pemulangan dan reintegrasi;
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Layanan shelter/rumah aman, jika membutuhkan tempat tinggal sementara;
Rehabilitasi lanjutan (konseling lanjutan);
Perekaman intervensi dan perkembangan kondisi dalam dokumen database
mitra/klien/korban;
Rekomendasi penanganan tindak lanjut.
Yang harus diingat oleh petugas layanan adalah mengisi Form yang sudah disiapkan yakni
form Rekam Kasus (case record) dan Form Psikologis untuk mengetahui perkembangan
psikologis mitra/klien.
2. Reintegrasi Sosial
Reintegrasi sosial adalah Pemulangan atau penyatuan kembali dengan keluarga atau
masyarakat diwilayah awal/asal. Menurut Soerjono Soekanto Reintegrasi adalah suatu
proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru untuk mantan Warga Binaan
Pemasyarakatan (WBP) yang telah selesai menjalani masa hukuman di Lapas, agar dapat
beradaptasi kembali dan serasi dengan norma dan aturan yang berlaku dimasyarakat.
Sedangkan berdasarkan Permensos No. 26 tahun 2018 Reintegrasi Sosial adalah proses
penyiapan anak yang berkon lik dengan hukum, anak korban, dan/atau anak saksi untuk
dapat kembali kedalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
Reintegrasi dilakukan dengan tujuan mengembalikan klien/saksi/korban ke tempat
awal/asal dan memastikan klien/saksi/korban aman, terlindungi dan layak sesuai dengan
keinginan mitra/klien/ korban. Reintegrasi ini penting untuk mempersiapkan kembalinya
klien/mitra kelingkungannya dan untuk mencegah terjadinya residivis atau pengulangan
tindak kriminal.
Pelaksanaan Reintegrasi dilakukan dengan memperhatikan tahapan atau langkah-langkah
sebagai berikut :
Melakukan penilaian ulang untuk penyiapan mitra/klien/korban direintegrasikan
dan penggunaan kesiapan keluarga atau keluarga pengganti dan lingkungan dalam
menerima korban;
Memberikan keterangan status mitra/klien/korban, sekaligus dokumen yang
dibutuhkan (misal KTP).
Khusus untuk keperluan monitoring, bimbingan dan konseling lanjutan, tahapannya
meliputi :
Kunjungan minimal 1 bulan sekali selama 3-6 bulan sesuai kerawanan kasus;
Monitoring perkembangan saksi dan/atau korban dapat dilakukan melalui
kunjungan langsung, hubungan telepon, atau bentuk interaksi lain;
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Menilai keberhasilan dan hambatan yang dialami mitra/klien/korban dalam proses
reintegrasi, status kesehatan dll;
Dalam monitoring, berkoordinasi dengan petugas LSM, Pekerja Sosial Masyarakat,
Petugas karang Taruna, Petugas RT/RW/Kelurahan, Kepolisian dll.
Petugas Layanan jangan lupa mengisi form :
Formulir rencana Reintegrasi Sosial dan rencana pendanaan;
Formulir monitoring;
Formulir bimbingan & konseling lanjutan.
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J. Mekanisme Pengaduan Pelanggaran Hak-Hak Dalam
Sistem Peradilan Pidana

Tujuan Umum

Tujuan Khusus

Peserta mampu memahami dan menggunakan
mekanisme keberatan atas pelanggaran hak dalam
peradilan pidana.

1. Peserta memahami pengertian mekanisme
keberatan;
2. Peserta memahami jenis-jenis pelanggaran dalam
peradilan pidana baik etik dan perilaku maupun
pelanggaran hukum acara;
3. Peserta memahami mekanisme komplain, baik
internal maupun eksternal terhadap pelanggaran
hak dalam peradilan pidana

Metode

1. Brainstorming
2. Ceramah, dan
3. Diskusi

Durasi
120 Menit

1. Laptop
Alat

2. LCD/Projector
3. Sound system
4. Metaplan
5. Kertas plano
6. Spidol
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Bahan
Materi presentase

1. Fasilitator menjelaskan tujuan pembelajaran;
Tahapan
Proses

2 . Fa s i l i t a t o r m e m p e r s i l a h k a n n a r a s u m b e r
mepresentasikan materi;
3. Fasilitator memandu proses tanya jawab;
4 . Fa s i l i t a t o r m e m p e r s i l a h k a n n a r a s u m b e r
mempertajam materinya;
5. Fasilitator menyimpulkan dan menutup sesi;
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Mekanisme Pengaduan Pelanggaran Hak-Hak
Dalam Sistem Peradilan Pidana
Dalam proses hukum acara pidana kita mengenal lembaga-lembaga yang diberikan
kewenangan untuk menegakkan hukum. Lembaga-lembaga tersebut tentu saja wajib
melaksanakan hukum acara dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan untuk
menegakkan hukum pidana. Selain terikat oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) dan/atau Hukum Acara Khusus yang diatur dalam Undang-Undang
Khusus, Aparat Penegak Hukum juga tunduk pada kode etik, perilaku atau disiplin yang
telah diatur baik oleh lembaga tersebut, maupun oleh peraturan perundang-undangan.
Setiap profesi yang memberikan pelayanan kepada publik wajib memiliki sikap etis untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat, beberapa profesi yang kita kenal seperti
Dokter, Pengacara (Advokat), Polisi, Jaksa dan lain-lain, memiliki standar-standar tertentu
dalam memberikan pelayanan. Pengacara misalnya memiliki standar-standar dalam
memberikan pelayanan baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun
yang diatur dalam etika profesi.
Terdapat 2 (dua) ketentuan yang wajib di ikuti oleh Aparat Penegak Hukum dalam
memberikan layanan hukum dalam proses acara, yaitu:
1. Patuh pada hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Acara seperti
KUHAP, HIR/RBG dan berbagai peraturan khusus acara pidana;
2. Patuh pada Kode Etik Profesi masing-masing yang diatur dalam peraturan
internal masing-masing lembaga penegak hukum.
Pelanggaran terhadap hukum acara dan/atau Kode Etik Profesi dapat berkonsekuensi
pada batalnya proses hukum dalam perkara yang sedang ditanganinya, bahkan aparat yang
bersangkutan dapat dijatuhi hukuman oleh atasan yang memiliki kewenangan untuk
menghukum. Misalnya pelanggaran terhadap kode etik kepolisian dapat dijatuhi hukuman
berupa penundaan kenaikan pangkat, dll.
Untuk melaporkan etika dan perilaku Penegak Hukum dapat ditempuh 2 (dua) cara yaitu
mekanisme pelaporan internal, terdapat pula mekanisme melaporkannya secara
eksternal. Secara Internal, kita dapat melaporkannya kepada atasan penegak hukum,
biasanya APH sudah membentuk suatu badan sendiri untuk pengaduan internal, seperti
Provos/Propam untuk kepolisian, Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMWAS) untuk
kejaksaan dan Kamar Pengawasan Mahkamah Agung untuk mengawasi hakim. Sementara
untuk pengaduan eksternal Negara membuat suatu komisi tersendiri untuk mengawasi
etika dan perilaku APH seperti Komisi Kepolisian untuk mengawasi Etika dan Perilaku
Polri, Komisi Kejaksaan untuk mengawasi Etika dan Perilaku Jaksa dan Komisi Yudisial
untuk mengawasi Etika dan Perilaku Hakim.
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1. Mekanisme Komplain Pada Kepolisian
a. Mekanisme komplain internal
Disiplin
Disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merupakan kepatuhan
Anggota POLRI terhadap peraturan perundang-undangan dan tata kerja
kepolisian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003.
Etika
Etika kepolisian adalah atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan
etik atau iloso is yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai halhal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri
dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Etika
Kepolisian ini tidak hanya berlaku dalam kedinasan, tapi juga berlaku diluar
kedinasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Kapolri (PERKAP)
Nomor 14 Tahun 2011 yang pada intinya mengatur bahwa etika kepolisian
merupakan komitmen moral anggota kepolisian yang meliputi etika kenegaraan,
kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.
Pengawasan proses penyelidikan/penyidikan
Dalam proses penyelidikan/penyidikan terdapat aturan khusus yang mengatur
pengawasan terhadap penyidik, ketentuan ini diatur dalam PERKAP Nomor 6
Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dalam ketentuan tersebut, diatur
tentang pengawasan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Atasan
Penyidik dan Pejabat Pengemban Fungsi Pengawasan Penyidikan.
b. Mekanisme komplain eksternal
Untuk pelanggaran anggota Polri, baik yang bersifat etik maupun yang bersifat
penggunaan fungsi penyelidikan/penyidikan dapat mengajukan komplain kepada
Komisi Kepolisian Nasional. Berdasarkan Pasal 7 huruf c Perpres No. 17 Tahun 2011
Tentang Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas memiliki kewenangan untuk
menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian.
2. Mekanisme Komplain Pada Kejaksaan
a. Mekanisme komplain internal
Kejaksaan memiliki fungsi penuntutan dalam hukum acara pidana, dalam
melaksanakan fungsi tersebut Jaksa terikat dalam peraturan etika perilaku yang diatur
dalam Peraturan Jaksa Agung No. PER–014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku
Jaksa. Selain itu, Jaksa Agung juga terikat pada ketentuan-ketentuan hukum acara
sebagaimana diatur dalam KUHAP.
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Masyarakat dapat melakukan pengawasan kepada Jaksa dengan cara melaporkan baik
ke lembaga pengawas internal, maupun ke lembaga pengawas eksternal. Untuk
mekanisme pengawas internal, telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung No. PER22/A/JA/03/2011 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan RI, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung No. PER-015/A/JA/07/2013 Tentang
Perubahan Atas Perubahan Jaksa Agung No. No. PER-22/A/JA/03/2011 Tentang
Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan RI.

Fungsi Pengawasan Melekat

Fungsi Pengawasan Fungsional

1. Melakukan pengawasan dan
penindakan agas tugas rutin dan
pembangunan serta sikap, perilaku
dan tutur kata pegawai kejaksaan
dilaksanakan sesuai peraturan
perundang-undangan, rencana
stratejik, serta kebijakan yang
ditetapkan oleh jaksa agung;

1. Melakukan pencegahan dan
penindakan agas tugas rutin dan
pembangunan sikap, perilaku dan
tutur kata pegawai kejaksaan
dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, rencana
kerja dan program kerja serta
kebijakan yang ditetapkan oleh
Jaksa Agung;

2. Meningkatkan disiplin,
meningkatkan etos kerja dan
membangun kerja sama;

2. Mengambil langkah-langkah berupa
pemeriksaan, penertiban dan
penindakan terhadap
penyimpangan yang ditemukan;

3. Melakukan langkah-langkah
pembinaan, pemberdayaan,
penertiban, dan pemantauan
terhadap kekurangan,
penyimpangan yang ditemukan
sebagai upaya optimalisasi
pelaksanaan tugas pada satuan
kerja masing-masing;

3. Menindaklanjuti laporan
pengawasan melekat sebagai salah
satu dasar pelaksanaan
pengawasan fungsional;

4. Mengambil langkah-langkah
pemberian rekomendasi
penghargaan terhadap prestasi
kerja yang ditemukan.
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Mekanisme inspeksi kasus
Inspeksi kasus dilakukan terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang diperoleh
dari temuan pengawasan melekat, Temuan inspeksi dan hasil pemantauan,
laporan pengaduan, hasil klari ikasi. Khusus untuk laporan pengaduan dilakukan
Inspeksi kasus apabila ditemukan adanya bukti awal dan berdasarkan
pertimbangan pimpinan. Untuk itu, sebelum melakukan pengaduan, sebaiknya
melengkapi semua bukti-bukti terkait pelanggaran disiplin.
Laporan pengaduan dan klari ikasi
Pengaduan dari masyarakat ditindaklanjuti dengan membuat telaahan oleh
Pejabat Pengawasan Fungsional dalam waktu paling lama 1 hari kerja dan
dilaporkan kepada pimpinan satuan kerja. Hasil telaahan tersebut dapat berupa
tidak ditemukan bukti awal dugaan pelanggaran disiplin, telaahan ditemukan
bukti awal pelanggaran disiplin dan substansi permasalahannya merupakan
lingkup bidang teknis.
Tindakan klari ikasi dilakukan dengan cara mengumpulkan bukti-bukti dalam
rangka meneliti kebenaran laporan, dilakukan paling lama 7 hari kerja dan dapat
di perpanjang selama 7 hari kerja. Hasil klari ikasi kemudian dilaporkan kepada
pemberi tugas, pemberi tugas memberikan petunjuk untuk melengkapi berkas
paling lama 2 hari kerja.
b. Mekanisme komplain eksternal
Untuk mekanisme komplain pada lembaga eksternal kejaksaan dapat dilakukan melalui
komisi kejaksaan, komisi kejaksaan bekerja berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No.
16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur bahwa: “Untuk
meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang
susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden” komisi kejaksaan menurut UndangUndang Kejaksaan, dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden.
Komisi kejaksaan memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja dan
perilaku jaksa dan/atau pegawai kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya, baik yang diatur dalam Undang-Undang, maupun yang diatur dalam
kode etik. Selain itu, komisi kejaksaan juga bertugas untuk mengawasi perilaku jaksa
dan/atau pegawai kejaksaan baik di dalam maupun di luar kedinasan.
3. Mekanisme Komplain Pada Pengadilan (Hakim)
a. Mekanisme internal
Jika masyarakat menemukan adanya pelanggaran etik dan perilaku serta disiplin dari
Hakim, masyarakat dapat melaporkannya kepada Badan Pengawas Internal Mahkamah
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Agung. Mekanisme pengawasannya diatur dalam PERMA No. 9 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang
Berada di Bawahnya. Berdasarkan PERMA Tersebut masyarakat dapat melakukan
pengaduan dengan berbagai cara, yaitu melalui Aplikasi SIWAS MA-RI pada situs
Mahkamah Agung, layanan pesan singkat/SMS, Email, faksimile, telepon, meja
pengaduan, surat dan/atau kotak pengaduan. Pengaduan ini dapat berasal dari
masyarakat, instansi lain diluar pengadilan maupun dari internal pengadilan.
b. Mekanisme eksternal
Komplain pada mekanisme Eksternal dapat dilakukan dengan mengajukan laporan
kepada Komisi Yudisial, Komisi Yudisial ini merupakan satu-satunya komisi yang ada di
Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar.
Salah satu kewenangan Komisi Yudisial adalah Menegakkan kehormatan dan keluhuran
martabat serta menjaga perilaku hakim. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut
Komisi Yudisial berpedoman pada Kode Etik dan Perilaku Hakim sebagaimana diatur
dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No.
047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim.
4. Mekanisme Komplain Lainnya
Terdapat komisi dan lembaga lain yang dapat di gunakan untuk melakukan komplain atau
memberikan perlindungan terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak
hukum, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan dan pengadilan (Hakim). Lembaga-lembaga
atau komisi tersebut adalah Komnas HAM dan Komisi Ombudsman.
Mekanisme pengaduan untuk semua lembaga tersebut tidak jauh berbeda, pada
prakteknya, semua lembaga tersebut cukup mengirimkan surat kepada lembaga-lembaga
dimaksud, namun demikian untuk lembaga-lembaga yang memiliki perwakilan di daerah,
seperti Ombudsman, dapat mengajukan langsung ke kantor Ombudsman dengan mengisi
formulir pengaduan.
Komisi-komisi tersebut memiliki kewenangan-kewenangan masing-masing, mengetahui
kewenangan masing-masing lembaga/komisi tersebut akan memudahkan kita untuk
memilih komisi mana yang mana yang memiliki kewenangan memeriksa/memantau suatu
pelanggaran dari APH. Kita dapat melakukan komplain kepada komisi-komisi tersebut.
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PROFIL YLBHI LBH MAKASSAR

L

embaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar (awalnya bernama LBH Ujung Pandang )
didirikan pada tanggal 23 September 1983 oleh para Pengacara dan Advokat
PERADIN (Persatuan Advokat Indonesia) dan kemudian bergabung dengan
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang berkantor pusat di Jalan
Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat.
Pemberian nama “LBH Makassar” merupakan satu kesatuan, dimana pencantuman nama
ibukota propinsi (“Makassar”) adalah suatu identitas dari kantor LBH yang merupakan
cabang dari YLBHI yang saat ini telah memiliki 17 (tujuh belas) kantor cabang yang
berkedudukan di beberapa ibukota provinsi dan diberi nama sesuai dengan ibukota
propinsi.
Sebagai kantor cabang YLBHI, LBH Makassar memiliki visi dan misi yang sama dengan
YLBHI sebagai sebuah organisasi masyarakat sipil memandang bahwa penyelenggaraan
negara harus melindungi dan menjamin rakyat dalam memenuhi hak-hak ekonomi, sosial
dan budaya serta kebebasan-kebebasan dasar manusia. Untuk itu, negara perlu
merumuskan dan menetapkan aturan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat.
Institusi-institusi negara juga berkewajiban untuk melindungi dan meneggakan
kebebasan-kebebasan dan hak-hak asasi manusia di tengah tekanan liberalisasi ekonomi
dan globalisasi Liberalisasi ekonomi dan globalisasi berdampak para perubahan tatanan
dan perilaku masyarakat ditingkat local. Arus modal yang didominasi oleh perusahaan
besar (MNCs/TNCs) telah menembus batas-batas wilayah negara. Dalam fase berikutnya,
agenda liberalisasi ekonomi dan globalisasi akan menyeret dan terjebaknya negara dalam
peran-peran sebagai fasilitator kepentingan modal.
Kebijakan negara tidak seuruhnya ditentukan oleh negara, melainkan juga hasil dari
penetrasi dan aturan-aturan internasional seperti WTO dan kebijakan lembaga keuangan
internasional (World Bank group dan IMF) Skenario global tersebut merepresi masyarakat
ditingkat akar rumput.
Membanjirnya produk komoditi pertanian dari dunia internasional yang mematikan
petani, perputaran buruh murah dan berpenghasilan rendah merupakan dampak dari
agenda ini. Agenda perdagangan Internasional mencakup seluruh aspek perdagangan
komoditi dan jasa. Operasionalisasi dari scenario global akan melibatkan aktor-aktor
ditingkat domestik terutama institusi-institusi negara yang berkolaborasi dengan pemilik
modal.
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Masalah arus modal di atas, paralel beriringan dengan problem-problem khas masyarakat
diera transisi yakni dengan terbelahnya masyarakat berdasarkan agama, ras, etnis,
identitas dan gender. Kon lik horizontal yang merebak dan meluas saat ini dapat dibaca
sebagai produk dari pergesekan kepentingan faksi modal domestik versus faksi modal
internasional yang memperebutkan sumber- sumber ekonomi lokal. Solusi dari kon lik
horizontal mesti menjawab akar masalah yang muncul : ketidakadilan ekonomi, social,
politik, budaya, hukum, dan gender.
Proses transisi sekarang mesti dapat meletakkan dasar pijakan sekaligus melaksanakan
kewajiban memproteksi rakyat. Proses ini tidak mungkin terlaksana tanpa partisipasi
masyarakat. LBH Makassar memandang kekuatan-kekuatan masyarakat mesti diposisikan
sebagai subjek perubahan. Petani, nelayan, buruh dan kaum miskin kota menjadi
kelompok-kelompok masyarakat yang mesti dibela.
Kelompok inilah yang paling dirugikan akibat liberalisasi ekonomi dan globalisasi.
Penguatan negara hanya dalam lingkup perlindungan bagi rakyat dari ancaman skenario
global.
Visi LBH Makassar adalah : “Menentukan arah transisi politik dan transformasi politik yang
berkeadilan gender dengan berbasiskan gerakan rakyat”. Sedangkan LBH Makassar
memiliki Misi :
Pertama, mendorong transformasi politik yang berlandaskan gerakan rakyat dan
berkeadilan gender. Transformasi politik ini ditujukan bagi pembukaan peluang
untuk mengoreksi relasi-relasi kekuasaan yang menindas seperti sekarang, di mana
mayoritas masyarakat Indonesia yakni petani, nelayan, buruh menjadi subordinasi
kelompok penguasa. Penguasa yang dimaksud disini dapat bernaung dalam
birokrasi, partai politik, dan institusi negara lainnya.
Kedua, mempromosikan dan memperjuangkan terjaminnya hak-hak ekonomi, social
dan budaya. Terjaminya hak-hak ini merupakan jawaban bagi gerak modal
MNCs/TNCs dan ancaman lembaga keuangan internasional. Hanya dengan sumbersumber ekonomi ditangan masyarakat akan tercipta kesejahteraan yang sebenarnya.
Jika tidak, maka masyarakat kita hanya menjadi konsumen dan penyedia tenaga kerja
yang murah serta penerima sampah dan limbah proses produksi.
Ketiga, hal ini mutlak dilakukan untuk mendukung upaya mempromosikan dan
memperjuangkan hak-hak di atas. Kebebasan-kebebasan dasar dalam konsepsi hakhak sipil dan politik merupakan bekal awal bagi terbukanya peluang masyarakat
untuk memenuhi hak-hak ekonomi, social dan budayanya.
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