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KATA PENGANTAR

P

ersamaan dihadapan hukum merupakan salah satu ciri dari Negara Hukum,
artinya negara dalam memberikan pelayanan tidak boleh membeda-bedakan
warga negara berdasarkan status sosial, derajat ekonomi, keadaan isik, suku,
agama dan ras. Dalam keseharian kita, terdapat kelompok yang merasa lebih baik dari
kelompok masyarakat yang lain, satu orang yang merasa lebih tinggi derajatnya dari orang
lain, tapi dihadapan Negara Hukum semua orang adalah sama, semua orang berhak
mendapatkan pelayanan yang sama tanpa perbedaan.
Negara bahkan wajib melakukan berbagai upaya untuk memberikan pelayanan dan
perlakukan khusus kepada setiap orang yang memiliki posisi sosial, politik, ekonomi yang
tidak setara guna mencapai kesetaraan. Dalam proses hukum misalnya, orang yang
memiliki kemampuan ekonomi akan mudah menyewa seorang Pengacara jika dirinya
berhadapan dengan hukum, berbeda dengan mereka yang miskin, mereka dengan mudah
dirampas hak-haknya, karena selain tidak memiliki kemampuan pengetahuan hukum yang
memadai, juga tidak memiliki kemampuan untuk menyewa seorang Pengacara atau
Advokat. Dalam kasus seperti ini, negara seharusnya menyiapkan bantuan hukum kepada
mereka yang miskin untuk mencapai persamaan dihadapan hukum.
Dengan demikian, bantuan hukum dalam sistem peradilan memiliki peran penting. Sistem
peradilan bagaimanapun diselenggarakan oleh negara, meskipun seharusnya sistem
peradilan bersifat merdeka dari campur tangan pihak luar, namun peradilan dapat saja
melakukan tindakan-tindakan diluar hukum yang berakibat pada perampasan hak para
pencari keadilan. Untuk itu proses peradilan yang dijalankan oleh negara penting untuk
dikontrol melalui kehadiran seorang atau lebih Pengacara yang mendampingi/mewakili
kepentingan hukum pencari keadilan.
Sebagaimana telah dijelaskan bahwa negara berkewajiban menyiapkan layanan berbeda
bagi setiap orang untuk mencapai persamaan hak, sebagaimana telah ditegaskan dalam
Pasal 28H Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu
kelompok yang perlu mendapatkan perlakuan berbeda untuk mencapai persamaan hak
adalah Disabilitas, mengingat Disabilitas menghadapi hambatan-hambatan berbeda
dengan mereka yang Non Disabilitas, selain Disabilitas seringkali mendapatkan perlakuan
diskriminatif dan stigma dalam masyarakat.
Untuk menjamin pemenuhan hak-hak Disabilitas dalam peradilan, Lembaga Bantuan
Hukum (LBH) Makassar yang didukung oleh Australia Indonesia Partnership For Justice 2
(AIPJ2) kemudian mendorong pemenuhan hak atas bantuan hukum terhadap Disabilitas
yang berhadapan dengan hukum. Mengingat Disabilitas dalam beraktivitas memiliki
hambatan-hambatan yang mestinya dapat diatasi dengan menyediakan akomodasi yang
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layak bagi Disabilitas baik dalam bentuk layanan maupun dalam bentuk isik. Dalam proses
peradilan, juga terdapat persoalan dimana masih kurangnya pendamping bagi Disabilitas
berhadapan hukum. Keterbatasan Advokat bantuan hukum di Organisasi Bantuan Hukum
(OBH), khususnya di daerah-daerah, harus diatasi dengan memperbanyak Paralegal yang
akan bekerja melakukan pendampingan. Selain itu tantangan lain masih rendahnya
pemahaman dan pengetahuan Aparat Penegak Hukum termasuk juga Advokat dan
Paralegal dalam memberikan akomodasi yang layak bagi Disabilitas, sehingga dibutuhkan
pelatihan Advokat dan Paralegal dalam menangani perkara-perkara yang melibatkan
Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
Mengapa Paralegal? karena posisi Paralegal sama halnya dengan Advokat yang berada
diluar sistem peradilan negara, Paralegal memiliki peran pendampingan secara non litigasi
dalam semua proses peradilan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan hingga Pengadilan.
Paralegal dapat memberikan masukan kepada semua Aparat Penegak Hukum untuk
memberikan akomodasi yang layak bagi Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
Dengan demikian, Paralegal dapat mendorong perubahan layanan pada setiap tingkat
penegakan hukum. Paralegal malah memiliki peran yang sangat penting, selain memiliki
kemampuan mendampingi dalam proses di Kepolisian dan Kejaksaan, Paralegal juga dapat
berperan untuk melakukan pendampingan pada persoalan hukum yang dapat
diselesaikan di luar pengadilan, serta dapat mendorong perubahan pola pikir masyarakat
yang sering melakukan stigma dan diskriminasi.
Untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi Paralegal yang memiliki pengetahuan
khusus dalam penanganan perkara-perkara distabilitas, dibutuhkan sebuah Modul
Pelatihan untuk memandu setiap pelatih dalam mengembangkan pengetahuan Paralegal
dalam memahami dan mengetahui praktik pendampingan hukum Disabilitas yang
berhadapan dengan hukum.
Kita semua berharap, dengan semakin banyaknya Paralegal 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, 30 Desember 2020

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

N

egara Indonesia telah memberikan pengakuan akan kewajiban perlindungan
terhadap hak setiap orang, termasuk kelompok rentan untuk memperoleh
perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususan yang
dimilikinya. Komitmen negara terhadap Penyandang Disabilitas juga diwujudkan dengan
menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On
The Rights Of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang
Disabilitas), serta disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas. Pada tahun 2020 juga telah terbit Peraturan Pemerintah (PP) 39 Tahun 2000
yang mengatur tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas berhadapan
dengan hukum. PP ini akan sangat bermanfaat untuk mendorong terwujudnya layanan
hukum yang inklusi disabilitas bila sesegera mungkin diimplementasikan.
Secara faktual, upaya untuk mewujudkan secara konkrit layanan hukum yang inklusif
khususnya bagi kelompok rentan seperti disabilitas, hingga saat ini masih menemui
sejumlah kendala, termasuk kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, serta
aparat penegak hukum akan pentingnya pemenuhan hak-hak kelompok rentan tersebut
sebagai subjek hukum yang tidak berbeda dengan yang lainnya. Hal ini terlihat dari proses
penyelesaian kasus kekerasan terhadap penyandang disabilitas di wilayah Sulawesi
Selatan, terutama kekerasan seksual terhadap disabilitas anak perempuan.
Tantangan penanganan perkara penyandang disabilitas cukup banyak seperti kurangnya
kesadaran dan pemahaman tersebut di atas, misalnya pada level keluarga khususnya orang
tua korban yang cenderung enggan untuk melaporkan kasus yang dialami oleh
keluarga/anaknya. Pada level masyarakat, lingkungan sekitar yang cenderung masih
memegang stigma negatif terhadap penyandang disabilitas sebagai orang yang lemah dan
tidak berdaya. Pada level tokoh masyarakat/adat yang cenderung mendorong kasus-kasus
kekerasan seksual untuk diselesaikan secara kekeluargaan, yang bahkan cara tersebut
kadang diklaim sebagai bentuk penyelesaian “secara adat/agama” tanpa
mempertimbangkan pendapat atau kepentingan terbaik untuk jangka panjang bagi
korban. Hal semacam ini tentunya tidak akan memberikan efek jerah terhadap pelaku dan
korban sangat berpotensi mengalami kekerasan berulang. Bahkan pasca proses
pengadilan pun, dalam hal reintegrasi dan rehabilitasi tidak mudah dilakukan, apalagi
terhadap korban perempuan pada kasus-kasus kekerasan seksual.
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Kondisi penegakan hukum terhadap kasus-kasus penyandang disabilitas masih jauh dari
kata inklusif dan karenanya membutuhkan proses advokasi yang panjang. Namun di sisi
lain, jumlah Advokat Bantuan Hukum masih sangat minim dan sebarannya tidak merata
untuk menjangkau problem-problem kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas.
Dengan demikian, peranan Paralegal sebagai pemberi layanan bantuan hukum bagi
penyandang disabilitas sangat dibutuhkan. Kedepannya diharapkan terdapat sejumlah
Paralegal Inklusi yang akan aktif bersama Advokat Bantuan Hukum untuk mengambil
peran-peran sebagai ujung tombak pelaksana pemberian layanan bantuan hukum di
wilayahnya masing-masing, khususnya terhadap Penyandang Disabilitas yang berhadapan
dengan hukum.
Oleh karenanya, dalam rangka memaksimalkan pendampingan terhadap kelompok rentan
disabilitas, dibutuhkan Paralegal yang memiliki pemahaman yang baik terhadap isu-isu
kelompok rentan, terutama inklusi disabilitas. Serta memahami secara jelas sistem
peradilan pidana yang dijalankan di Indonesia dan perlindungan hak-hak penyandang
disabilitas berhadapan hukum. Paralegal yang akan melakukan pendampingan terhadap
disabilitas perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan, salah satunya melalui pelatihan
pengembangan kapasitas.
Setidaknya kompetensi seorang Paralegal yaitu mampu memahami dan mengidenti ikasi
tentang kondisi dan kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat serta bagaimana
hukum mengaturnya. Mampu melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan
Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum, terampil dalam
melakukan pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat yang lemah untuk
mendapatkan hak-haknya.
B. Tujuan Pelatihan
Tujuan Pelatihan Paralegal Inklusi adalah untuk meningkatkan sensiti itas, pemahaman
dan pengetahuan Paralegal terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan
hukum, baik terkait dengan pengetahuan hak-hak penyandang disabilitas, juga
pengetahuan dan pemahaman mengenai ragam disabilitas dan etiket berinteraksi dengan
penyandang disabilitas. Serta membekali keterampilan untuk pendampingan perkara
penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.
C. Peserta Pelatihan
Peserta merupakan perwakilan anggota Civil Society Organization (CSO) dan Organisasi
Penyandang Disabilitas (OPD) dari 3 wilayah yaitu Kabupaten Bulukumba, Kabupaten
Bone dan Kota Makassar.

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

3

Modul Pelatihan Paralegal Inklusi

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 Paralegal Inklusi

Pembukaan
Perkenalan
Harapan dan
Kekhawatiran

Isu-Isu Hukum Terkait Kelompok Rentan
Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial
Etika Keparalegalan

Kesepakatan
Pembelajaran
Pre Test

MATERI
PENGETAHUAN &
KETERAMPILAN

ORIENTASI
PELATIHAN
EVALUASI
DAN RTL
MATERI
PERSPEKTIF
Pengantar Advokasi
Sistem Peradilan Pidana Dan Hak-Hak
Penyandang Disabilitas Berhadapan Hukum
Mengenal Disabilitas dan Keragamannya,
Serta Etiket Berinteraksi dengan
Penyandang Disabilitas

Rencana Tindak
Lanjut (RTL)
Evaluasi
Post Test
Penutupan

Gender dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)
Perspektif Korban Dalam Pendampingan
Hukum Penyandang Disabilitas
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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

Pengantar Advokasi

12.00 - 13.00

ISHOMA

13.00 - 15.00

Sistem Peradilan Pidana Dan Hak-Hak
Penyandang Disabilitas Berhadapan
Hukum

Fasilitator
Narasumber

15.00 - 17.00

Mengenal Disabilitas dan Keragamannya,
Serta Etiket Berinteraksi dengan

Fasilitator
Narasumber

Panitia
Fasilitator
Narasumber
Panitia

HARI II

6

08.30 - 09.30

Review Hari 1

09.30 - 11.30

Gender dan Kekerasan Berbasis Gender
Online (KBGO)

11.30 - 12.30

ISHOMA

Fasilitator
Fasilitator
Narasumber
Panitia
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12.30 - 14.30

Perspektif Korban Dalam Pendampingan
Hukum Penyandang Disabilitas

14.30 - 15.00

Coﬀee break

15.00 - 17.00

Isu-Isu Hukum Terkait Kelompok Rentan

Fasilitator
Narasumber
Panitia
Fasilitator

HARI III
08.30 - 09.30

Review Hari 2

09.30 - 11.30

Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial

11.30 - 12.30

ISHOMA

12.30 - 14.30

Etika Keparalegalan

14.30 - 15.00

Coﬀee break

15.00 - 16.00

Evaluasi

Fasilitator
Fasilitator
Narasumber
Panitia
Fasilitator
Narasumber
Panitia
Fasilitator

Rencana Tindak Lanjut
16.00 - 16.20

Post Tes

Panitia

16.20 - 17.00

Penutupan

Panitia
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BAGIAN II
SATUAN ACARA
PEMBELAJARAN (SAP)
A. Pengantar Advokasi

Tujuan Umum
Paralegal mampu melakukan advokasi dan membangun
jaringan dalam pendampingan kasus kelompok rentan

1. Peserta memahami tentang advokasi;
2. Peserta memahami tujuan advokasi;
Tujuan Khusus

3. Peserta memahami tentang prinsip-prinsip advokasi;
4. Peserta memahami tahapan advokasi;
5. Peserta memahami strategi advokasi litigasi dan non
litigasi;
6. Peserta memahami strategi membangun jaringan
dalam pendampingan kelompok rentan anak,
perempuan dan disabilitas.

Metode
1. Brainstorming
2. Ceramah
3. Diskusi

Durasi
120 Menit

10
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1. Laptop
Alat

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

Bahan
Materi Presentase

1. Fasilitator menjelaskan kepada peserta mengenai
materi yang akan dibahas pada sesi ini;
Tahapan
Proses

2. Fasilitator menjelaskan tujuan dari pembahasan
materi/sesi ini;
3. Fasilitator meminta peserta berbagi pengalaman
pendampingan kasus kelompok rentan;
4. Fasilitator menjelaskan materi pengantar advokasi;
5. Fasilitator membuka diskusi dan tanya jawab secara
interaktif ;
6. Fasilitator merangkum hasil diskusi

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

A. Tentang Advokasi Hukum Struktural
Perspektif penegakan hukum yang selama ini khususnya diterapkan Yayasan
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Kantor LBH dibawah naungannya, mengacu
pada dua sudut pandang penyelesaian. Pertama Non Litigasi (upaya penyelesaian
kasus di luar pengadilan), kedua Litigasi (upaya penyelesaian kasus melalui
pengadilan.
Advokasi bantuan hukum struktural dilatarbelakangi oleh sebuah pandangan bahwa
persoalan penegakan hukum perlu dikonkritkan dengan memberikan batasan
sistem kekuasaan negara yang cenderung berwatak otoritarian. Bermuara pada
lahirnya sikap negara yang tidak menghormati nilai-nilai demokrasi.
Maka, dapat dilihat pada rezim Orde Baru betapa sistem Hukum amat tidak berdaya
bahkan justru seringkali hukum hanya sebatas menjadi alat penyiksa bukan sebagai alat
Penghukum. Terjadi disorientasi sistem pemerintahan yang berimplikasi pada lemahnya
seluruh aspek pembangunan termasuk aspek hukum. Sebab pendekatan negara selalu
diarahkan pada pola-pola kekerasan secara struktural. Mengindikasikan bahwa negara
tidak mampu memahami persoalan dalam perspektif keadilan bagi rakyatnya, maka yang
terjadi adalah lahirnya resistensi rakyat terhadap penerapan sistem tersebut.
1. Apa Itu Advokasi
Secara sederhana Advokasi dapat dide inisikan sebagai upaya pembelaan atau
pendampingan untuk mendesakkan suatu perubahan kebijakan. Oleh Richard
Holloway menyebutkan advokasi adalah usaha yang terorganisir, terencana, dan
sistematis untuk melakukan perubahan sehingga pihak yang dirugikan dapat
diuntungkan.
Advocacy Institute memberikan de inisi sebagai berikut - “Upaya untuk
mempengaruhi hasil yang berpengaruh langsung pada kehidupan manusia,
seperti kebijakan publik, keputusan- keputusan yang menyangkut pengelolaan
sumber daya, dalam sistem dan institusi ekonomi, politik, dan sosial”
Pembelaan dan pendampingan ini tentu saja membutuhkan sebuah strategi
khusus. Melakukan advokasi, dibutuhkan analisis sosial, persiapan dan
perencanaan yang memadai olehnya itu seluruh perangkap yang dipandang perlu
wajib dipersiapkan secara matang.
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2. Pembagian Kerja Dalam Advokasi
Kerja pendukung (supporting unit) - menyediakan dukungan dana, logistik,
informasi, data dan akses.
Kerja basis (ground work) - pengorganisasian, pendidikan politik, mobilisasi,
membentuk lingkar inti.
Kerja garis depan (front line) - lobby, berunding, terlibat dalam proses-proses
legislasi, menggalang sekutu.
3. Lingkar Inti Dan Sekutu
Lingkar inti
Penggagas, pemrakarsa, pendiri, penggerak utama dan penentu – pengendali arah
strategi advokasi.
Sekutu
Pihak-pihak di luar lingkar inti yang simpati, memberi dukungan dan mau
membantu kegiatan advokasi.
4. Kerja Garis Depan
Analisis Sosial
Melihat realitas sosial dan kecenderungannya serta menggambarkannya
berdasarkan konstruksi tertentu untuk memahami masalah atau persoalanpersoalan di masyarakat.
Menentukan Isu
Merumuskan isu strategis yang akan diadvokasikan
Juru bicara gerakan
Mempunyai hubungan baik dengan wartawan, pembuat kebijakan dan tokoh
informa. Mampu menyampaikan advokasi dalam bahasa yang menarik perhatian
media massa
Lobby
Mempengaruhi pembuat kebijakan: politisi dan birokrasi
Menggalang sekutu
Menarik dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok berpengaruh,
dsb.
5. Alur Pendampingan Kasus Pidana
Pra Ajudikasi : Wawancara + Assessment Pro ile (pencari keadilan)
Ajudikasi : Litigasi + Non Litigasi + Eksekusi (putusan pengadilan/Perdamaian)
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Post Ajudikasi : Reintegrasi Sosial
6. Bentuk Layanan Hukum / Penanganan Kasus
Litigasi : melalui jalur lembaga peradilan (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan)
Non-Litigasi : melalui jalur di luar Peradilan yakni konsultasi, negosiasi, mediasi,
pengorganisasian, penyuluhan/pendidikan hukum, dll.
7. Penanganan & Bantuan Hukum Kasus Pidana
Kepolisian (penyelidikan-penyidikan) : pemeriksaan korban, saksi, terlapor,
tersangka.
Kejaksaan (pra penuntutan) : pelimpahan berkas perkara dan tersangka,
pembuatan surat dakwaan.
Pengadilan (penuntutan + persidangan) : pelimpahan surat dakwaan + berkas
perkara, pemeriksaan persidangan.
Lapas (eksekusi putusan) : terpidana
Sedangkan layanan bantuan hukum + layanan pendukung lainnya diberikan di setiap
tahapan tersebut di atas.
8. Penanganan Kasus Berdasarkan Jenis Kasus Pidana
Penyelidikan & penyidikan di Kepolisian
Pra-penuntutan (P-21) di Kejaksaan.
Pemeriksaan perkara di Pengadilan
Eksekusi putusan (putusan bersalah + menghukum/ maupun putusan tidak
bersalah + dibebaskan)
9. Tahapan penanganan perkara Model Bantuan Hukum Struktural (BHS) :
Wawancara + pro il assesment
Investigasi lanjutan
Gelar perkara/ analisis hukum
Pembuatan surat kuasa
Pengorganisasian
Penyuluhan hukum
Konsultasi hukum
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Siaran Pers/ konferensi Pers
Konsolidasi jaringan
Upaya komplain perilaku Aparat
Negosiasi/mediasi/konsiliasi di luar Pengadilan
Melapor di Kepolisian/PPNS
Penyelidikan oleh Kepolisian
Penyidikan oleh Kepolisian
Penyerahan berkas tahap I
Penyerahan berkas tahap II
Pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan
Pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan
Pembacaan eksepsi Penasehat Hukum di Pengadilan
Pembacaan jawaban Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan
Pembacaan tanggapan Penasehat Hukum di Pengadilan
Pembacaan putusan sela Hakim di Pengadilan
Pemeriksaan saksi & alat bukti lainnya di Pengadilan
Pemeriksaan Terdakwa di Pengadilan
Pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan
Pembacaan Pembelaan Penasehat Hukum di Pengadilan
Pembacaan replik Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan
Pembacaan duplik Penasehat Hukum di Pengadilan
Pembacaan putusan Hakim di Pengadilan
Permohonan upaya hukum banding di Pengadilan
Penyerahan memori/ kontra memori banding
Pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi
Putusan Hakim tingkat banding
Pemberitahuan Putusan tingkat banding
Permohonan upaya hukum kasasi di Pengadilan
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Penyerahan memori/kontra memori kasasi
Pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung
Putusan Hakim tingkat kasasi
Pemberitahuan putusan tingkat kasasi
Permohonan upaya hukum peninjauan kembali (PK) di Pengadilan
Penyerahan memori/kontra memori PK
Pemeriksaan PK di Mahkamah Agung
Putusan Hakim tingkat PK
Pemberitahuan putusan tingkat PK
Proses eksekusi putusan/perdamaian
Pendampingan dalam proses reintegrasi sosial
10. Layanan Pendukung
Layanan sosial
Layanan penerjemah
Layanan kesehatan
Layanan kejiwaan/mental dan lain-lain.

B. Identi ication Law Enforcement System
Setiap progress/tahapan layanan bantuan hukum menghasilkan data : status
perkara (selesai/belum selesai), perkembangan perkara (tahapan proses hukum)
Adanya catatan hambatan/tantangan yang bersumber dari konten perundangundangan, baik materil maupun formil/acara, perilaku aparat, perilaku pencari
keadilan (termasuk klien)
1. Proses Advokasi Bantuan Hukum Struktural
Pendampingan hukum
Litigasi
Non Litigasi (dalam arti luas)
Identi ikasi proses penegakan hukum
Pola dan modus penerapan norma
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Pola dan modus perilaku Aparat
Pola dan modus Justicia Belen, dan lain-lain
Advokasi lanjutan
Litigasi-Non Litigasi dalam arti luas ( JR, RUU/Ranperda, riset ,
pengorganisasian, pendidikan/sosialisasi hukum, program-program
berkelanjutan)
2. Tahapan Advokasi Perubahan Sistem
Advokasi jangka pendek : layanan bantuan hukum, identi ikasi masalah sistem
penegakan hukum;
Advokasi jangka panjang : advokasi kebijakan seperti Legal Drafting, RUU/Perda,
Judisial Review, dll, Advokasi perilaku aparat seperti mendorong mekanisme
Punish and Reward, pendidikan/penyuluhan hukum untuk masyarakat;
Perubahan sistem (penegakan hukum, HAM, dan demokrasi) : perubahan
kebijakan, perubahan perilaku Institusi & Aparat, perubahan perilaku/kapasitas
masyarakat.
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B. Sistem Peradilan Pidana Dan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Tujuan Umum
Paralegal memiliki pengetahuan terkait sistem
peradilan pidana dan hak hak penyandang disabilitas
dalam sitem peradilan pidana

1. Peserta mengetahui sistem peradilan pidana di
Indonesia.
2. Peserta mengetahui alur sistem peradilan pidana;
Tujuan Khusus

3. Peserta mengetahui dan memahami alur sistem
peradilan pidana yang melibatkan penyandang
disabilitas;
4. Peserta mengetahui dan memahami hak-hak korban
dan tersangka/terdakwa disabilitas;
5. Peserta mengetahui tahapan dan strategi serta
ke b u t u h a n p e n d a m p i n ga n ka s u s p i d a n a d i
Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
1. Branstorming

Metode

2. Re leksi
3. Presentasi
4. Tanya jawab / Diskusi
5. Penajaman materi

Durasi
120 Menit

1. Laptop
2. LCD/projector
3. Sound system
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Alat

4. Metaplan
5 Kertas plano
6. Spidol

Bahan
Materi presentase

1. Fasilitator menjelaskan tujuan pembelajaran;
Tahapan
Proses

2. Fasilitator mengundang narasumber untuk
memaparkan materi;
3. Sebelum narasumber menyampaikan materi fasilator
meperkenalkan pro il singkat narsumber;
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
memaparkan materinya;
5. Narasumber memaparkan materinya;
6 Fasilitator mempersilahkan peserta menanggapi
materi narasumber;
7. Fasilitator menutup sesi dengan memberikan
kesimpulan.
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Sistem Peradilan Pidana Dan Hak-Hak
Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana
Secara teoritis dibanyak kepustakaan hukum, istilah peradilan pidana sebagai sebuah
sistem masih relatif diperdebatkan. Namun secara umum, sistem peradilan pidana adalah
mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan. Sistem peradilan pidana memiliki
de inisi menurut para ahli diantaranya.
Marjono Reksodiputro memberikan pengertiaan sistem peradilan pidan sebagai sistem
dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Sistem pengendalian
kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan
Pemasyarakatan. Sementara Romli Astasasmita mengartikannya sebagai interkoneksi
antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
Sedangkan Muladi mengartikannya sebagai suatu jaringan (network) peradilan yang
menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil,
hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.
Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem
peradilan pidana adalah suatu sistem penegakan hukum, sistem proses peradilan, dan
sistem pemasyarakatan yang menggambarkan secara keseluruhan sejak proses
penyelidikan sampai dengan pengawasan pelaksanaan putusan terhadap mereka yang
dijatuhi pidana.
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. Tujuan Dari Sistem Peradilan Pidana
Tujuan dari sistem peradilan pidana dalam jangka pendek adalah:
a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa
keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi
kejahatannya.
Sedangkan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana dalam jangka panjang yakni
mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dalam
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jangka pendek yakni mengurangi terjadinya kejahatan dan residivis; dan jika tujuan ini
tidak tercapai maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara wajar.
3. Alur Proses Penanganan Kasus Pidana
Menurut Luhut M.P. Pangaribuan, peradilan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) terbadi dalam tiga fase, yaitu pra-ajudikasi, ajudikasi dan pascaajudikasi. Fase pra-ajudikasi adalah fase penyelidikan dan/atau penyidikan, fase ajudikasi
adalah fase pemeriksaan hakim di pengadilan, dan fase pasca-ajudikasi adalah
pemasyarakatan atau pelaksanaan putusan pengadilan. Sedangkan pembagian yang lebih
umum terhadap proses beracara pidana terdiri empat tahapan yakni:
Tahap penyelidikan dan penyidikan;
Tahap penuntutan;
Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, dan
Tahap pelaksanaan putusan.
4. Pengantar Hak-Hak Warga Negara dalam Sistem Peradilan Pidana
Sebagai Negara Hukum, Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
(UUD 1945) menjunjung tinggi hak asasi manusia dan perlindungan terhadap warga
negara. Hak warga negara dilindungi oleh negara, baik warga negara dalam status
tersangka, terdakwa, terpidana ataupun sebagai warga negara yang bebas dengan tidak
membedakan jenis kelamin, umur, suku, agama dan lain-lain. Hak warga negara
merupakan hak asasi manusia yang dijamin didalam ketentuan UUD 1945 pada pasal 28 A
sampai dengan pasal 28 J. Selain didalam UUD 1945, perlindungan terhadap hak warga
negara dijamin didalam Undang-undang No. 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan
Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya dikenal
dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) serta beberapa Undang-Undang
lain yang relevan.
a) Hak-Hak Tersangka
Berhak meminta untuk diperlihatkan surat tugas ketika tersangka ditangkap dan
ditahan (Pasal 18 ayat 1 KUHAP);
Berhak mendapatkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan
(Pasal 18 ayat 1 dan 3 KUHAP);
Berhak memohon pengalihan jenis penahanan (Pasal 23 KUHAP);
Berhak untuk segera perkaranya diadili di Pengadilan (Pasal 50 KUHAP);
Berhak meminta penjelasan mengenai tindak pidana yang disangkakan dan
didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti (Pasal 51 KUHAP);
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Berhak memberikan keterangan secara bebas disemua tingkat pemeriksaan
dalam proses peradilan (Pasal 52 dan 117 KUHAP);
Berhak untuk mendapat bantuan hukum (Pasal 54, 55, 56, 114 KUHAP);
Berhak mendapatkan kunjungan dari keluarga, dokter pribadi dan rohaniawan
(Pasal 58, 61, 63 KUHAP);
Berhak mengusahakan dan mengajukan saksi atau orang yang memiliki keahlian
khusus (Pasal 65 KUHAP);
Berhak mengajukan permohonan penangguhan penahanan (Pasal 31 ayat 1
KUHAP);
Berhak untuk diadili di sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP);
Berhak mengajukan permohonan pra peradilan (Pasal 77 KUHAP);
Berhak meminta turunan berita acara pemeriksaan (Pasal 72, 143 ayat 4, 226
KUHAP);
Berhak untuk mengajukan banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya (Pasal 67,
244, 263 KUHAP);
Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi (Pasal 68, 97 KUHAP).
b) Hak-Hak Korban
Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen ke IV);
Hak untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus (Pasal 5 ayat (1)
huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan
Korban);
Hak untuk mendapatkan bantuan dari psikolog, terutama pada korban perkosaan
(Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi Dan Korban );
Hak untuk mendapat perlakuan hormat dan simpatik dari aparat penegak hukum
saat penyidikan;
Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta
mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 3
ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
Hak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan, Advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun
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berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan (Pasal 10 huruf a
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
Hak untuk mendapatkan ganti kerugian dari tersangka dan negara (Pasal 1 ayat (4
dan 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban).
Hak untuk mengetahui transparansi penyidikan (Pasal 39 ayat (1) Peraturan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan
Kepolisian Negara Republik Indonesia).
5. Jaminan Hak Penyandang Disabilitas dalam Sistem Peradilan
Hak penyandang disabilitas untuk mengakses keadilan dan perlindungan hukum diatur
dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas meliputi :
a) Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak
(Pasal 9);
Hak atas perlakuan yang sama di hadapberhadapan dengan hukum;
Diakui sebagai subjek hukum;
Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
Mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili
kepentingannya dalam urusan keuangan;
Memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
Atas pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi,
dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal
keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
Dilindungi hak kekayaan intelektualnya.
b) Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Dalam akses keadilan dan perlindungan hukum penyandang disabilitas pemerintah
wajib menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum
untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan yang lainnya (Pasal 28). Serta
wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap
pemeriksaan pada setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal
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keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Pasal 29).
c) Kewajiban Penegak Hukum
1. Penegak hukum sebelum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib
meminta pertimbangan atau saran dari (Pasal 30):
a. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
b. Psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
c. Pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.
Dalam hal pertimbangan atau saran sebagaimana dimaksud tidak memungkinkan
dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu.
2. Penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak penyandang
disabilitas wajib mengizinkan kepada orang tua atau keluarga anak dan
pendamping atau penerjemah untuk mendampingi anak penyandang disabilitas
(Pasal 31).
3. Proses peradilan pidana bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan hukum acara pidana (Pasal 35).
4. Lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi
penyandang disabilitas dalam proses peradilan. (Pasal 36).
5. Rumah tahanan negara dan lembaga permasyarakatan wajib menyediakan Unit
Layanan Disabilitas (ULD) yang berfungsi;
a. Menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan Penyandang Disabilitas
selama 6 (enam) bulan;
b. Menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat– obatan yang melekat pada
Penyandang Disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan; dan
c. Menyediakan layanan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas mental.
6. Pembantaran terhadap Penyandang Disabilitas mental wajib ditempatkan dalam
layanan rumah sakit jiwa atau pusat rehabilitasi.
6. Prinsip Prinsip Peradilan Inklusi & Akomodasi yang layak
Mandat Peradilan Inklusi :
a) Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 27 (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum
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dan pemerintah, dengan tidak terkecuali."
Pasal 28 D (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebelum, dan perlakuan
yang sama di hadapan hukum".
Pasal 28I (2) UUD 1945 "Pasal 28H ayat (2) menyatakan " Setiap orang berhak
untuk menerima fasilitasi dan perlakuan khusus untuk memiliki kesempatan yang
sama dan manfaat dalam rangka mencapai kesetaraan dan keadilan.
b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan
berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan
kekhususannya. Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud
dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anakanak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang disabilitas.
c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 64 ayat 2 poin b dan c serta ayat 3 poin c dan d menjelaskan tentang hak anak untuk
memperoleh pendampingan dan perlakukan kusus dalam proses peradilan.
d) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Pasal 53 ayat (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan,
tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru
bahasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 177. (2) Dalam hal tersangka atau
terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 178.
Pasal 178 ayat (1) yang menyatakan bahwa jika terdakwa atau saksi bisu dan atau
tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat seseorang sebagai
penerjemah yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu. Serta ayat (2)
yang menyatakan bahwa jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat
menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran
kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan
untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban
harus dibacakan.
e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
Diatur dalam Bab Keadilan dan Perlindungan Hukum dalam pasal 28 sampai dengan
pasal 39
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f) Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Right of
Persons with Disabilities )
Pasal 12 tentang kesetaraan pengakuan dihadapan hukum.
Pasal 13 tentang akses terhadap keadilan.
7. Akomodasi Yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan
Akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan memiliki
maksud untuk mewujudkan proses peradilan yang adil untuk penyandang disabilitas,
berdasarkan persamaan hak dan kesempatan serta menghilangkan praktik diskriminasi.
Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang
Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan yang merupakan aturan
turunan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Peradilan yang adil dapat diwujudkan dengan mengadakan aksesibilitas dan akomodasi
yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Akomodasi yang layak
untuk penyandang disabilitas mencakup;
a. Penyelidikan/penyidikan dan penuntutan,
b. Persidangan pada Mahkamah Agung yang meliputi peradilan umum, peradilan
agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer, serta persidangan pada
Mahkamah Konstitusi, dan
c. Pemasyarakatan
Akomodasi yang layak adalah modi ikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan
untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asa si manusia dan kebebasan
fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan. Akomomdasi yang
layak diberikan kepada penyandang disabilitas pada setiap proses peradilan yang
berbentuk meliputi:
a. Fasilitas;
b. Pelayanan; dan
c. Penghapusan stigma.
1) Akomodasi yang layak dalam bentuk pelayanan
Akomodasi yang layak dalam bentuk pelayanan paling sedikit terdiri atas:
a. Perlakuan non-diskriminatif;
b. Pemenuhan rasa aman dan nyaman;

26

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

Modul Pelatihan Paralegal Inklusi

c. Komunikasi yang efektif;
d. Pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan
proses peradilan;
e. Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh;
f. Penyediaan standar pemeriksaan penyandang disabilitas dan standar pemberian
jasa hukum; dan
g. Penyediaan pendamping disabilitas dan/atau penerjemah.
2) Akomodasi layak berupa sarana dan prasarana
Akomodasi yang Layak berupa sarana dan prasarana dalam proses peradilan disediakan
oleh lembaga penegak hukum kepada penyandang disabilitas berdasarkan ragam
penyandang disabilitas yang memiliki hambatan dalam: a. penglihatan; b. pendengaran;
c. wicara; d. komunikasi; e. mobilitas; f. mengingat dan konsentrasi; g. intelektual; h.
perilaku dan emosi; i. mengurus diri sendiri; dan/atau j. hambatan lain yang ditentukan
berdasarkan hasil penilaian personal. Dilaksanakan sesuai dengan kemampuan
keuangan negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah:
a. Penglihatan, paling sedikit terdiri atas: 1. komputer dengan aplikasi pembaca
layar; 2. laman yang mudah dibaca oleh penyandang disabilitas; 3. dokumen
tercetak dengan huruf braille; dan/atau 4. media komunikasi audio;
b. Pendengaran, paling sedikit terdiri atas: 1. papan informasi visual; 2. media
komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau 3. alat
peraga;
c. Wicara, paling sedikit terdiri atas: 1. papan informasi visual; 2. media komunikasi
menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau 3. alat peraga;
d. Komunikasi, paling sedikit terdiri atas: 1. papan informasi visual; 2. media
komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau 3. alat
peraga;
e. Mobilitas, paling sedikit terdiri atas: 1. kursi roda; 2. tempat tidur beroda;
dan/atau 3. alat bantu mobilitas lain sesuai dengan kebutuhan;
f. Mengingat dan konsentrasi, paling sedikit terdiri atas: 1. gambar; 2. maket; 3.
boneka; 4. kalender; dan/atau 5. alat peraga lain sesuai dengan kebutuhan;
g. Intelektual, paling sedikit terdiri atas: 1. obat-obatan; 2. fasilitas kesehatan; dan 3.
fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan;
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h. Perilaku dan emosi, paling sedikit terdiri atas: 1. obat-obatan; 2. fasilitas
kesehatan; 3. ruangan yang nyaman dan tidak bising; dan/atau 4. fasilitas lain
sesuai dengan kebutuhan;
I. Mengurus diri sendiri, berikan kepada penyandang disabilitas yang memiliki
hambatan: 1. obat-obatan; 2. ruang ganti yang mudah diakses; dan/atau 3.
keperluan lain sesuai dengan kebutuha
j. Hambatan lain yang ditentukan berdasarkan hasil penilaian personal.
Lembaga penegak hukum juga menyediakan sarana dan prasarana berupa:
a. Ruangan yang sesuai standar dan mudah diakses bagi penyandang disabilitas;
b. Sarana transportasi yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas ke tempat
pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya;
c. Fasilitas yang mudah diakses pada bangunan gedung sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
3) Peran serta masyarakat
Dalam memberikan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses
peradilan masyarakat dapat turut berperan serta dalam bentuk;
a. Pendampingan penyandang disabilitas dalam proses peradilan;
b. Pemantauan terhadap proses peradilan penanganan perkara penyandang
disabilitas;
c. Penelitian dan pendidikan mengenai akomodasi yang layak untuk penyandang
disabilitas dalam proses peradilan; dan/atau
d. Pelaksanaan sosialisasi mengenai hak penyandang disabilitas serta peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan akomodasi yang layak untuk;
e. Penyandang disabilitas dalam proses peradilan.
8. Hambatan dan Tantangan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
1) Tantangan dalam proses peradilan
a. Tidak ada standar untuk putusan. Para hakim di Indonesia tidak terikat untuk
mengikuti keputusan para hakim atau persidangan lain, meskipun dalam kasus
yang mirip. Sulit untuk mempredeksikan hasil akhir dari kasus tertentu;
b. Prosesnya memakan waktu. Kasus di Pengadilan dapat memakan waktu lama;
Bisa hitungan bulan, bahkan tahun. Sulit memprediksikan berapa lama waktu
yang diperlukan agar kasus segera mendapatkan putusan hakim. Jika diajukan
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banding, penyelesaian kasus tersebut akan memakan waktu lebih panjan;
c. Menggambil langkah hukum bisa membawa ancaman bagi korban dan orangorang yang mendukungnya. Saat pelaku terekspos dan dianggap
bertanggungjawab atas perbuatan mereka, mungkin saja mereka merasa
marah. Hal ini memungkinkan ancaman terhadap korban, keluarganya atau
orang-orang yang mendukungnya, seperti pendamping;
d. Biaya tinggi. Untuk perkara-perkara pidana biasaya biaya akan ditanggung oleh
negara. Tetapi untuk perkara perdata, biayanya akan ditanggung penggugat.
Walaupun biaya resmi pengadilan tidak terlalu tinggi, biaya lain yang mungkin
muncul biasanya tetap muncul, khususnya dalam kasus perdata. Korban harus
membayar biaya Pengacara dan transportasi, akomodasi dan biaya lain; jika
persidangan dilakukan jauh dari tempat asal mereka;
e. Birokrasi. Kompleksitas dan besarnya birokrasi memberikan kesulitan untuk
melakukan peralihan dalam proses hukum. Hal ini juga menghabiskan waktu
dan tenaga. Birokrasi yang berbelit-belit juga menciptakan peluang untuk
korupsi, karena korban harus mendatangi berbagai macam kantor untuk
kemudian masuk ke proses peradilan;
f. Kurang koordinasi. Polisi mungkin tidak mau mengejar pelaku yang tinggal
diluar wilayah yuridiksinya. Meskipun pelaku memang benar-benar terbukti
melakukan kejahata;
g. Diskriminasi terhadap disabilitas dan ketidaksensitifan gender. UUD 1945
menjamin kesamaan hak antara laki-laki, perempuan dan disabilitas. Konvensi
Hak-Hak Perempuan (CEDAW) dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak
Penyandang Disabilitas (UNCRPD) menjadi rujukan yang penting. Hanya saja,
masih banyak peraturan dan kebijakan di Indonesia yang tak menghiraukan itu
semua. Pejabat pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum, seringkali
memandang sebelah mata terhadap persoalan difabel, termasuk perempuan
difabel. Contohnya; disabilitas mental intelektual dalam memberikan
keterangan tidak terstruktur, sehingga muncul anggapan bahwa ia berbohong.
Ketika saksi korban dianggap berbohong, maka perkara tidak bisa dilanjutkan
proses hukumnya. Dengan demikian pelaku akan bebas dari jeratan hukum;
h. Pengetahuan yang tidak memadai mengenai bagaimana melindungi korban
yang difabel. Seringkali Polisi dan penegak hukum lainnya kurang memahami
peran mereka. Ini terjadi pada saat seharusnya mereka melindungi korban
kekerasan dan tanggungjawab untuk mengambil tindakan saat terjadi
kekerasan. Terkadang mereka juga tidak mengetahui bagaimana menggunakan
peraturan khusus untuk melindungi korban, seperti UU Perlindungan Anak,
dan berbagai peraturan lainnya;
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I. Pengadilan di Indonesia masih rentan terhadap perilaku korupsi, kolusi dan
nepotisme;
j. Jaringan dan sistem penanganan disabilitas berhadapan dengan hukum belum
berfungsi secara maksimal.
k. Sistem bantuan hukum di Indonesia belum merata. Bantuan hukum lebih
banyak diberikan kepada orang miskin, dimana pemaknaan “miskin” masih
dalam terminologi ekonomi.
2) Tantangan disabilitas dalam proses peradilan
a. Kekosongan hukum yang mengatur tentang disabilitas berhadapan dengan
hukum;
b. Subtansi hukum yang mendiskriminasikan disabilitas;
c. Prosedur hukum belum memberikan akses keadilan bagi disabilitas;
d. Tidak adanya assessment pro ile untuk disabilitas;
e. Aksesibilitas bagi disabilitas di Lembaga Peradilan dan Lembaga Layanan
terkait hukum dan keadilan belum memadai. Aksesibilitas meliputi :
Infrastruktur bangunan, lingkungan, transportasi, dll;
Informasi, sikap, layanan, dll;
Reasonable accomodation.
f. Referal sistem rujukan dan jaringan penanganan, pendampingan dan pemulihan
untuk disabilitas berhadapan hukum.
g. Data dan persoalan disabilitas berhadapan hukum belum menjadi prioritas
dalam gerakan reformasi hukum.
3) Kerentaan disabilitas
a.

Kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasikan disabilitas, terutama
perempuan disabilitas;

b. Disabilitas berada pada ranah domestik sedangkan pelaku kekerasan adalah
orang-orang terdekat;
c. Disabilitas berada pada kapasitas sumberdaya yang sangat rendah;
d.

Disabilitas yang dialami membuat disabilitas tidak mampu melakukan
perlawanan atau menghindar dari kekerasan yang dialami;

e. Steorotipe, marginalisasi, mitos-mitos, budaya, diskriminasi pada berbagai level
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; keluarga, masyarakat, komunitas dan negara.
4) Gerakan advokasi akses keadilan untuk disabilitas
a. Organisasi disabilitas sebagai vokal poin hukum dan difabilitas (Makassar,
Yogyakarta, Mataram Lombok dan Situbondo);
b. Advokasi litigasi dan non litigasi untuk kasus-kasus disabilitas berhadapan
dengan huku;
c. Advokasi kebijakan pada tingkat lokal dan nasional terkait disabilitas dan
hukum :
Drafting dan pengesahan RPP akomodasi yang layak bagi penyandang
disabilitas dalam proses peradilan;
DNA gratis untuk kasus-kasus yang mensyaratkan hasil DNA sebagai
pembuktian hukum;
Perda terkait hukum di Kabupaten, Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Piloting projek peradilan inklusif;
d.

Jaringan referal sistem penanganan, pendampingan dan pemulihan bagi
disabilitas berhadapan dengan hukum;

e. Penelitian dan dokumentasi terkait akses keadilan bagi disabilitas;
f. Kampanye terkait disabilitas berhadapan hukum.
g. Merintis pembelajaran terkait disabilitas dan hukum.
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C. 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. Spidol

Bahan

Materi Presentase

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

Tahapan
Proses

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 m
brainstorming tentang hak-hak dasar sebagai
manusia;
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;
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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 penyandang disabilitas meliputi :
a. Penyandang disabilitias isik;
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.
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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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D. Relasi Gender Dan Kekerasan Berbasis Gender - Online

Tujuan Umum
Pa ra l e ga l m a m p u m e n d a m p i n g i k a s u s - k a s u s
perempuan, anak dan disabilitas.

1. Peserta memahami perbedaan gender dan jenis
kelamin (seks);
Tujuan Khusus

2. Peserta memahami tentang relasi dan ketidak adilan
gender dalam interaksi sosial dalam masyarakat;
3. Peserta memahami jenis jenis dan penyebab ketidak
adilan gender dalam interaksi sosial dalam
masyarakat;
4. Peserta memiliki perspektif tentang kekerasan
berbasis gender dan kekerasan berbasis gender
online

Metode

1. Branstorming
2. Re leksi
3. Presentasi
4. Tanya Jawab
5. Penajaman materi

Durasi
120 Menit

Alat

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

Bahan
Materi presentase

1. Fasilitator membuka sesi;
2. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi;
3. Fasilitator membagikan sticky note , peserta diminta
untuk menuliskan pendapat tentang ciri dan sifat
perempuan dan laki laki;
Tahapan
Proses

4. Fasilitator menukarkan sifat dan ciri perempuan dan
lelaki. Untuk mengetahui yang mana kodrat (seks)
dan gender;
5. Fasilitator meminta peserta untuk merumuskan
secara bersama definisi gender dan kodrat (seks);
6. Fasilitator mempersilahkan pemateri untuk
membawakan materinya;
7. Narasumber diminta memperdalam materi tentang 5
ketidak adilan gender;
8. Narasumber meminta peserta membagi pengalaman
atau pengamatan atas ketidakadilan gender dalam
interaksi sosial di lingkungannya;
9. Narasumber membuka sesi tanya jawab terkait
materinya;
10. Fasilitator merangkum materi dan hasil diskusi.
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Relasi Gender Dan Kekerasan
Berbasis Gender - Online

1. De inisi
Sex (kodrat) adalah perbedaan biologis laki-laki dan perempuan yang mengacu pada
jenis kelamin.
Gender adalah pembagian peran serta tanggungjawab baik laki-laki maupun
perempuan yang ditetapkan masyarakat maupun budaya.
Relasi gender merupakan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan yang
dibentuk secara sosial dan budaya dalam melakukan segala hal.
Relasi gender adalah relasi kuasa yang hirarkis antara laki-laki dan perempuan yang
merupakan relasi kuasa yang cenderung merugikan perempuan (Reeves and Baden,
2000). Relasi gender terjadi secara simultan yang ditandai dengan kerjasama,
ketertautan, saling mendukung, dan konlik, perpisahan, dan persiangan yang terjadi
karena perbedaan dan ketidaksetaraan. Relasi gender berkaitan dengan bagaiamana
kuasa (power) didistribusikan diantara kedua jenis kelamin tersebut.
2. Relasi Gender Kaitannya dengan Peran Gender
Peran gender adalah peran yang diperankan oleh laki-laki maupun perempuan yang
merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang menyangkut posisi, hak, dan kewajiban
laki-laki dan perempuan yang mengarah pada perilaku khusus yang dianggap layak untuk
seorang laki-laki dan perempuan. Peran tersebut sudah berlangsung lama di masyarakat
secara turun-temurun dikonsturksi oleh sosial dan terjadi dalam hubungan/interaksi
antara laki-laki dan perempuan di masyarakat.
Mengapa Peran Gender Dipermasalahkan
Karena pembedaan gender ini lama-kelamaan menimbulkan peran gender yang
selanjutnya mendorong munculnya diskriminasi dan ketidakadilan gender. Diskriminasi
Gender terjadi bila perempuan dan laki-laki diperlakukan berbeda dalam keluarga,
lingkungan kerja dan atau masyarakat karena alasan-alasan perbedaan biologis dan pola
sosialisasi yang menyebabkan salah satu jenis kelamin (umumnya perempuan) berada
dalam posisi tidak setara atau dirugikan dalam perbandingan relatifnya dengan jenis
kelamin lainnya (umumnya laki-laki).
3. Kesetaraan dan Keadilan Gender
Kesetaraan Gender
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Mengacu pada status, hak-hak dan tanggungjawab yang sama untuk semua
perempuan dan laki-laki, serta mengacu pada hak-hak yang seimbang untuk
memperoleh perlakuan yang sama.
Keadilan Gender
Kekhasannya dibandingkan dengan kesetaraan gender adalah bahwa keadilan
gender menyatakan kemungkinan perlakuan yang berbeda pada laki-laki dan
perempuan, tetapi hal itu dilakukan dalam upaya atau dengan tujuan untuk
mengakhiri ketidaksetaraan serta untuk mengembangkan kemandirian.

4. Bentuk Ketidakadilan Gender
Subordinasi; penomorduaan biasanya terjadi dan berhubungan dengan hak politik,
hak atas pendidikan, dll
Stereotype; pelabelan negatif yang merugikan perempuan yang merupakan bentuk
ketidakadilan budaya yang berakibat pada posisi dan kondisi perempuan & laki-laki
Marginalisasi; peminggiran, dalam hal ini berhubungan dengan akses ekonomi
perempuan dan laki-laki, dengan hanya menghargai laki-laki sebagai kepala rumah
tangga dan konsep industrialisasi
Beban ganda; beban berlebihan ini dirasakan banyak perempuan yang bekerja di
sektor publik, tapi masih juga bertanggungjawab penuh di sektor domestik
(dianggap kewajiban)
Kekerasan; kekerasan berbasis gender (KTP), kekerasan fisik, kekerasan psikis,
kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender online.
5. Penyebab Munculnya Ketidakadilan Gender
Image masyarakat
Budaya/adat istiadat
UU/kebijakan negara
Pola asuh keluarga
Pendidikan
Media/budaya global
Interpretasi pada ajaran agama
Kemiskinan
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6. Kekerasan Berbasis Gender
Kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang ditujukan pada seseorang perempuan
karena dia perempuan atau kekerasan yang mempengaruhi seseorang perempuan secara
tidak proporsional. Kekerasan berbasis gender adalah suatu bentuk yang merupakan
hambatan serius diskriminasi bagi kemampuan perempuan untuk menikmati hak-hak dan
kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki. Kenapa menggunakan
Kekerasan Berbasis Gender? Untuk menggambarkan sifat alami kekerasan dan
memberikan kesan bahwa untuk menunjukkan kekerasan perlu merujuk persoalan
gender yang menyebabkan dan mendukung terjadinya kekerasan. Cakupannya :
eksploitasi seksual, pengabaian hak reproduksi, traiking, penularan HIV/AIDS terhadap
isteri, sunat perempuan, KDRT. Psikis; meremehkan isteri, intimidasi terhadap isteri, ,
ejekan, makin, sindiran, dll Bias Gender; pemikiran, pendapat, kegiatan atau kebijakan
yang menguntungkan salah satu dari jenis kelamin/kombinasi gender atas orang lain.
Misalnya : suami memiliki hak prerogatif untuk perceraian, jaminan sosial dan asuransi
kesehatan harus di bawah nama suami, dll
7. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)
a. De inisi dan Modus KBGO
Sebagaimana ranah luar daring (luring), jaminan hak asasi manusia berlaku secara
sama pada ranah daring. Penegasan ini muncul pada sidang umum Dewan HAM PBB
pada 29 Juni 2012 untuk mendorong pemajuan dan perlindungan HAM di internet.
Sebagai bagian dari Kekerasan Berbasis Gender (KBG), Kekerasan Berbasis Gender
Online atau Kekerasan Berbasis Gender Siber, juga berdasar pada diskriminasi yang
telah eksis: manisfestasi ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan
dalam sejarah yang berakibat pada dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan
oleh laki-laki yang menghambat kemajuan perempuan. Sejalan dengan kurangnya atau
terhapusnya penikmatan atas hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh
perempuan—secara tidak proporsional, sebagai dampak dari KBG, hak tersebut
diantaranya:
1) Hak untuk hidup;
2) Hak untuk tidak disiksa atau menerima hukuman yang kejam, tidak manusiawi
atau merendahkan;
3) Hak atas perlindungan yang sama menurut norma-norma kemanusiaan di saat
kon lik bersenjata internasional atau internal;
4) Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi;
5) Hak atas perlindungan yang sama di bawah hukum;
6) Hak atas kesetaraan dalam keluarga;
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7) Hak atas standar tertinggi yang dicapai atas kesehatan isik dan mental;
8) Hak atas kondisi kerja yang adil dan layak.
Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) diartikan sebagai beragam tindakan dan
praktek yang terjadi secara online atau melalui penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi. Menurut Safenet tindakan atau praktek yang dapat dikategorikan KBGO
tersebut mencakup hal berikut:
1) Pelanggaran Privasi
Mengakses, menggunakan, memanipulasi dan menyebarkan data pribadi, foto
atau video, serta informasi dan konten pribadi tanpa sepengetahuan dan tanpa
persetujuan.
Doxing atau menggali dan menyebarkan informasi pribadi seseorang, kadangkadang dengan maksud untuk memberikan akses untuk tujuan jahat lainnya,
misal pelecehan atau intimidasi di dunia nyata.
2) Pengawasan dan Pemantauan
Memantau, melacak dan mengawasi kegiatan online atau of line.
Menggunakan spyware atau teknologi lainnya tanpa persetujuan.
Menggunakan GPS atau geo-locator lainnya untuk melacak pergerakan target.
Menguntit atau stalking.
3) Perusakan Reputasi atau Kredibilitas
Membuat dan berbagi data pribadi yang salah (mis. akun media sosial) dengan
tujuan merusak reputasi pengguna.
Memanipulasi atau membuat konten palsu.
Mencuri identitas dan impersonasi (mis. berpura-pura menjadi orang tersebut
dan membuat gambar atau postingan yang berpotensi merusak reputasi
orangnya dan membagikannya secara publik).
Menyebarluaskan informasi pribadi untuk merusak reputasi seseorang.
Membuat komentar atau postingan yang bernada menyerang, meremehkan,
atau lainnya yang palsu dengan maksud mencoreng reputasi seseorang
(termasuk pencemaran nama baik).
4) Pelecehan (yang dapat disertai dengan pelecehan ranah luring/of line)
Online harassment, pelecehan berulang-ulang melalui pesan, perhatian,
dan/atau kontak yang tidak diinginkan.
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Ancaman langsung kekerasan seksual atau isik.
Komentar kasar.
Ujaran kebencian dan postingan di media sosial dengan target pada gender atau
seksualitas tertentu.
Penghasutan terhadap kekerasan isik.
Konten online yang menggambarkan perempuan sebagai objek seksual.
Penggunaan gambar tidak senonoh untuk merendahkan wanita.
Menyalahgunakan, mempermalukan wanita karena mengekspresikan
pandangan yang tidak normatif.
5) Ancaman dan/atau kekerasan langsung
Perdagangan perempuan melalui penggunaan teknologi, termasuk pemilihan
dan persiapan korban (kekerasan seksual terencana).
Pemerasan seksual.
Pencurian identitas, uang, atau properti.
Peniruan atau impersonasi yang mengakibatkan serangan isik.
6) Serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu
Meretas situs web, media sosial, atau email organisasi dan komunitas dengan
niat jahat.
Pengawasan dan pemantauan kegiatan anggota komunitas/organisasi.
Ancaman langsung kekerasan terhadap anggota komunitas/organisasi.
Pengepungan (mobbing), khususnya ketika memilih target untuk intimidasi
atau pelecehan oleh sekelompok orang, daripada individu.
Pengungkapan informasi yang sudah dianonimkan, seperti alamat tempat
penampungan.
b. Jerat Pidana bagi Pelaku KBGO dalam Hukum Pidana Indonesia
Sejauh ini ketentuan pidana yang terkait teknologi informasi dan komunikasi di
Indonesia terdapat UU No. 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
jo. UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 tahun 2018 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kaitannya dengan modus-modus KBGO,
Pasal 27 Ayat UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
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Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan berikut:
1) Muatan yang melanggar kesusilaan
2) Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
3) Pemerasan dan/atau pengancaman
Terkait unsur melanggar kesusilaan, dijelaskan R Soesilo, Kesusilaan sebagai perasaan
malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada
orang perempuan, merabat tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota
kemaluan wanita atau pria, mencium, dsb. Selanjutnya unsur di muka umum (secara
terbuka atau dimuka umum/openbaar) pada Pasal 281 adalah unsur yang melekat pula
pada sifat perbuatan yang tercela (merusak kesusilaan) atau melanggar hukum pada
perbuatan yang merusak kesusilaan tersebut. Sehingga unsur openbaar inilah yang
menjadi penyebab perbuatan tercela tersebut menjadi sebuah konstruksi tindak pidana
yang merusak kesusilaan umum.
Meski ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE dapat digunakan untuk menghukum
pelecehan seksual melalui media elektronik, seperti ketentuan tentang penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik, pasal ini juga kerap digunakan secara tidak tepat dan
justru mengkriminalisasi korban ketidakadilan. Misalnya dalam kasus Baiq Nuril yang
dikriminalisasi atasannya M karena mengadukan pelecehan melalui percakapan
telepon yang dilakukan oleh M kepadanya. Selanjutnya Wisni Yetti dikriminalisasi atas
percakapan pribadinya dengan teman laki-lakinya, suaminya yang mengakses
percakapan tersebut secara ilegal, lalu melaporkannya atas tuduhan tindak pidana Pasal
27 Ayat (1) UU ITE.
Ketentuan pidana lainnya yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku KBGO ada pada
Pasal 29, dimana setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan
atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Selanjutnya terkait akses data
pribadi secara ilegal dapat dilihat dalam Pasal 31 yaitu:
1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan
intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik
Orang lain.
2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan
intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem
Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan
apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan,
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dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
sedang ditransmisikan.
Dalam penjelasan UU No. 19 tahun 2016, intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan
untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau
mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak
bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan
nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.
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E. 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. Sahetapy7, 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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F. Isu-Isu Hukum Terkait Kelompok Rentan

Tujuan Umum
Pa ra l e ga l m a m p u m e n d a m p i n g i k a s u s - k a s u s
perempuan, anak dan disabilitas.

Tujuan Khusus

1. Peserta memahami perundang-undangan yang
terkait dengan perlindungn kelompok rentan;
2. Peserta memahami hak-hak kelompok rentan yang
berhadapan dengan hukum.

1. Brainstorming
Metode

2. Presentasi
3. Diskusi Interaktif
4. Studi Kasus
5. Diskusi Kelompok

Durasi
120 Menit

Alat

1. LCD Infocus
2. Plano
3. Meta plan
4. Sound System
5. Spidol
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Bahan

1. Bahan presentase
2. Lembar kasus
3. Aturan perundang-undangan

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

Tahapan
Proses

3. Fasilitator menyampaikan presentasi tentang
p e r u n d a n g - u n d a n ga n ya n g te r ka i t d e n ga n
perlindungan Perempuan, anak, dan disabilitas;
4. Fasilitator membuka diskusi dan tanya jawab secara
interaktif;
5. Diskusi kasus dalam kelompok;
6. Fasilitator membagi kelompok serta lembar kasus
yang telah disediakan untuk didiskusikan masingmasing kelompok;
7. Setiap kelompok mendiskusikan kasus yang
dibagikan;
8.

S e t i a p ke l o m p o k m e m p re s e n t a s i ka n d a n
menanggapi hasil diskusi kelompok;

9. Fasilitator merangkum hasil diskusi.
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Isu-Isu Hukum Terkait
Kelompok Rentan

1. Hak Disabilitas Dalam Layanan Hukum
Dasar Hukum :
Undang-Undang Dasar (UUD) Pasal 28 D ayat 1, Pasal 28 I ayat 2, Pasal 28 H ayat 2;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Of
Persons With Disabilities, Pasal 12;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 28 39;
Peraturan Daerah (Perda) Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang
Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas.
Penyandang Disabilitas :
Seseorang yang memiliki hambatan secara isik (tubuh), intelektual (kecerdasan),
mental (kejiwaan), dan/atau sensorik (panca indera);
Seseorang yang memiliki hambatan mobilitas dan berinteraksi karena faktor
lingkungan dan/atau sikap masyarakat;
Seseorang yang tidak dapat berpartisipasi penuh dan efektif tanpa lingkungan
yang akses, bantuan/pelayanan orang di sekitarnya
Akomodasi yang layak
Modi ikasi dan penyseuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan
atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk
penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan. Bentuk akomodasi yang layak :
fasilitas dan pelayanan (wajib disediakan dalam proses litigasi dan non litigasi).
Juru bahasa isyarat (termasuk yang berjenjang)
Pendampingan saat proses (orang tua, psikolog, psikiater, konselor/pendamping,
OPD, pekerja sosial)
Pemeriksaan di ruang pelayanan bagi penyandang disabilitas
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Fleksibilitas waktu untuk istirahat saat pemeriksaan
Fasilitas misalnya ruang istirahat dengan tempat tidur, kursi roda, tongkat/cruth,
alat peraga (boneka, dll), alat yang dibutuhkan disabilitas netra, (low vision)
seperti loop, large printing.
Ragam Disabilitas :
Disabilitas isik (disabiltas daksa) : lumpuh, paraplegia, amputasi tangan dan atau
kaki, poliomilities, scollosis, little people, celebral palsy
Disabilitas netra (hambatan sensorik) : low vision, totally blind
Disabilitas rungu dan wicara (hambatan sensorik) : disabilitas rungu (ganguan
pedengaran), disabilitas wicara (ganguan bicara), disabilitas runguwicara
(ganguan pendengaran dan bicara)
Disabilitas grahita (hambatan intelektual) : down syndrome, retardasi intelektual
(keterbelakangan intelektual)
Azas pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
Penghormatan terhadap martabat
Otonomi individu
Tanpa diskriminasi
Partisipasi penuh
Keragaman manusia dan kemanusiaan
Kesamaan kesempatan
Kesetaraan
Aksesibilitas
Inklusif
Perlakuan khusus dan perlindungan lebih
Hambatan pemenuhan hak dalam layanan hukum
Tidak dilaporkan/melaporkan (masalah domestik, intervensi orang tua kedua
belah pihak, informasi yang kurang tentang lembaga peneydia layanan, kurangnya
kesadaran, kurangnya pemahaman disabilitas tentang hak mereka, dianggap
sebagai aib keluarga, pelayanan belum ramah)
Penanganan kasus yang tidak tuntas (APH belum/kurang memahami disabilitas,
tidak cukup bukti, tidak tersedianya akomodasi yang layak, tidak tersedianya
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aksesibilitas, keluarga mencabut laporan, dinikahkan, peraturan/kebijakan yang
belum berpihak bagi penyandang disabilitas)
2. Perdagangan Manusia
Perdagangan manusia (traf iking) khususnya perempuan dan anak bukanlah suatu
permasalahan yang baru di Indonesia dan negara lain di dunia. Telah banyak yang
mengawali sejarah lahirnya konvensi-konvensi sebagai upaya dari berbagai negara untuk
menghilangkan penghapusan perdagangan orang utamanya perempuan dan anak secara
lintas batas negara untuk tujuan prostitusi. Sebagai perbandingan bahwa perdagangan
orang dan penyelundupan nanusia merupakan kejahatan dengan nilai keuntungan
terbesar ke-3 (tiga) setelah kejahatan penyelundupan senjata dan peredaran narkoba.
Perdagangan orang menurut de inisi dari pasal 3 Protokol PBB berarti perekrutan,
pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman
atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan,
penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi
atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh
persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.
Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentukbentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktekpraktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh. (Pasal 3
Protokol PBB untuk mencegah, menekan dan menghukum traf iking manusia, khususnya
wanita dan anak-anak, ditandatangani pada bulan Desember 2000 di Palermo, Sisilia,
Italia).
Sedangkan de inisi perdagangan orang (traf icking) menurut Undang-Undang Nomor 21
tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu :
Pasal 1 (ayat 1) ; Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan
ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi
bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang
kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar
Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
Diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengedepankan penyelesaian anak yang
berkon lik dengan hukum secara keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak
pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang
terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan
pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan serta dilakukan diversi
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yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar
peradilan pidana. Kata Kunci: Penanganan, Anak, Berkon lik Dengan Hukum.
Undang undang Perlindungan Anak (nomor 35 tahun 2014) yang merupakan revisi UU no
23/2002 merupakan UU yang mengatur tentang Hak dan Perlindungan Anak. UU ini
pertama lahir tahun 2002 setelah sepuluh tahun KHA anak dirati ikasi oleh Pemerintah
Indonesia. Sebagai dampak dari rati ikasi tsb pemerintah Indonesia diwaibkan untuk
menyelaraskan per UU yang ada dengan mengacu pada KHA.
3. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (UU PKDRT) dilatarbelakangi oleh perkembangan dewasa ini yang
menunjukkan bahwa tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada
kenyataannya sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk kekerasan
isik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga. Bahwa pelaku kekerasan dalam
rumah tangga sangat mendominasi, yakni, dengan pelaku adalah suami (tertinggi),
kemudian pelaku kekerasan adalah orang tua/mertua, anak/cucu dan famili, dan
menyusul atasan/majikan dan yang paling banyak menjadi korban adalah istri dan anak
Sehingga dasar ini yang membuat Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
(Komnas Perempuan) mengupayakan pemenuhan hak perempuan dan anak korban
kekerasan dengan berbagai regulasi yang pada akhirnya melahirkan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2004. UUPKDRT memang tidak secara tegas menyebutkan bahwa UU ini
dikhususkan hanya untuk wanita dan anak-anak. tetapi pada kenyataannya wanita dan
anak-anaklah yang sering menjadi korban. Namun dalam pengertiannya dalam UU PKDRT
disebutkan bahwa perempuan sebagai korban yang utama.
Kekerasan secara umum : Kekerasan atau dalam bahasa inggris Violence berasal dari
bahasa latin violentus yang berasal dari kata vı̄ atau vıs̄ berarti kekuasaan atau berkuasa
adalah dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat Romawi yang merupakan
sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara isik ataupun secara verbal yang
mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat
seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya
berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartinya
bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan
kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukan dalam rumusan kekerasan ini.
Pengertian kekerasan dalam rumah tangga dalam UU PKDRT adalah Kekerasan dalam
Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara isik, seksual ,psikologis,
dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah
tangga.
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Karena dalam UU PKDRT tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa UU ini dibuat untuk
melindungi dan pemenuhan akan hak perempuan dan anak khususnya dari perilaku
kekerasan. UU ini hanya menjelelaskan tentang ruang lingkup kekerasan dalam rumah
tangga sehingga semua dianggap sama sebagai subjek dan objek kekerasan dalam rumah
tangga sehingga segalah bentuk kekersasan di dalam rumah tangga dianggap dapat
dilakukan oleh semua orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga. PKDRT biasanya
terjadi karena adanya hak yang tidak terpenuhi dan kewajiban yang tidak dipenuhi
sehingga dalam melakukan pendampingan hukum hak dan kewajiban ini yang menjadi
diskusi central yang lebih luas tidak hanya berbicara hak dan kewajiban dilingkup rumah
tangga tetapi dilingkup negara khususnya APH dan Pendamping.
Untuk itu kesadaran hukum dan sosial masyarakat baik sebagai korban, pelaku atau pun
pendamping juga harus mendapat pemahaman tentang aturan dan sanksi yang mengatur
tentang PKDRT. Sehingga memudahkan ketika upaya hukum dilakukan mulai dari
pelaporan hingga proses pemberian sanksi di pengadilan. Ada pun yang menjadi
pendukung semua itu dapat dilihat di Undang Undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT.
Poin poni penting tersebut diantaranya :
a. Siapa yang termasuk dalam lingkup rumah tangga
Suami, istri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana
dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan,
pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau;
Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota
keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang
bersangkutan
b. Bentuk-bentuk PKDRT
Kekerasan isik
Kekerasan psikis
Kekerasan Seksusal
Penelantaran Rumah Tangga.
c. Siapa yang berhak melapor dan memberikan perlindungan
Korban atau keluarga korban ;
Teman korban;
Kepolisian;
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Relawan pendamping; dan
Pembimbing rohani
d. Ketentuan pidana PKDRT
Ketentuan jenis dan pemidanaan tindakan PKDRT termuat dalam Pasal 44, 45, 46, 47,
48 dan 49 UU PKDRT.
4. Sistem Peradilan Pidana Anak
Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang
merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis
dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan, perlindungan dalam
rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan isik, mental, sosial secara utuh, serasi,
selaras, dan seimbang. Selain itu anak merupakan bagian yang terpenting dari keluarga
yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bagi
sebuah Bangsa dan Negara. Dengan perang yang sangat penting tersebut, maka perlu
pengaturan dan perlindungan yang tegas. Hal ini pun secara tegas dijelaskan dalam
konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh
dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun
dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai perilaku menyimpangan di kalangan anak
yang biasa disebut kenakalan anak namun terkadang pula anak yang melakukan perbuatan
melanggar hukum. Melihat kerentanan anak ketika melakukan perbutan melanggar
hukum maka dianggap perlu dibuat sebuah regulasi untuk melindungi kepentingan dan
pemenuhan hak anak ketika berhadapan dengan hukum. Salah satu prinsip umum dalam
Konvensi Hak Anak adalah tindakan terbaik bagi anak (best interest of the child). Pasal 3
ayat (1) menyatakan: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh
lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan,
lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus
menjadi pertimbangan utama.
Ada dua hal yang menjadi dasar pemikiran dalam penyelenggaraan proses peradilan
pidana bagi anak yaitu:
a. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang sebagai
penjahat (criminal), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan.
b. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya mengutamakan persuasif-edukatif dan
pendekatan (kejiwaan/psikologi) yakni sejauh mungkin menghindari proses hukum
yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat degradasi mental dan penurunan
semangat (discouragement) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat
menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar.
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Anak sebagai pelaku tindak pidana yang berada dalam peradilan pidana anak harus
mendapat perlindungan terhadap hak-haknya, seperti dikemukakan oleh Maidin Gultom
bahwa: Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam
tindakan yang menimbulkan kerugian mental, isik, sosial, dalam berbagai bidang
kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi
dirinya mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana
Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan
penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang
menimbulkan kerugian mental, isik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut
perlindungan hukum/yuridis (legal protection). Atas beberapa dasar tersebut dibuatlah
Undang Undang No 3 Tahun 1997 yang saat ini telah berubah menjadi UU No 11 tahun 2012
Tentang Sisten Peradilan Pidana Anak (SPPA).
Dalam UU SPPA di jelaskan bahwa ruang lingkup UU ini adalah : Keseluruhan proses
penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahapan penyelidikan
sampai dengan tahap pembibingan setelah menjalani pidana dan Mencakup anak sebagai
pelaku, korban dan saksi.
Prinsip serta hal yang penting dalam UU SPPA di antaranya :
a. Tentang batasan / kategori anak dalam UU SPPA yakni dibawah umur 18 tahun.
Batasan ini diambil berdasarkan UU Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 yang
saat ini telah berubah menjadi UU Nomor 35 tahun 2014 dan Konvensi Hak Anak
tahun 1997.
b. Tentang penggunaan istilah untuk anak berhadapan dengan hukum adalah karena
statusnya sebagai anak baik sebagai korban , pelaku maupun saksi terhadap suatu
dugaan tindak pidana. Sedangkan anak berkon lik dengan hukum adalah yang
disangka atau dituduh telah melanggar undang-undang hukum pidana, berusia 12
hingga 18 tahun dan berujung pada hukuman penahanan.
c. Tentang sistem restoratif justice sebagai salah satu metode penyelesaian masalah
hukum ketika anak berhadapan dengan hukum yaitu penyelesaian perkara tindak
pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain
yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan
menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
(Pasal 1 ayat (6) UU SPPA). Tujuan Restoratif Justice mencapai perdamaian antara
korban dan anak pelaku. Menyelesaikan perkara anak diluar Proses Peradilan,
mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab
kepada Anak.
d. Tentang sistem Diversi sebagai salah satu metode penyelesaian masalah hukum
ketika anak berhadapan dengan hukum yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak
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dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. (Pasal 1 ayat (7) UU
SPPA) pendekatan keadilan restoratif, yang difasilitasi oleh pihak Kepolisian, Balai
Pemasyarakatan, Kejaksaan, Hakim. Dengan tujuan mencapai perdamaian antara
korban dan anak pelaku, menyelesaikan perkara anak diluar proses Peradilan,
mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab
kepada Anak dengan cara musyawara. Namun tidak semua kasus anak berhadapan
dengan hukum dapat didiversi karena ada pengecualian berdasarkan keteantuan
perundang-undangan.
e. Tentang prinsip dan aturan proses peradilan anak sepereri penahanan, penangkapan,
pemeriksaan hingga penjatuhan hukuman.

ALUR PROSES RESTORATIVE JUSTICE DAN DIVERSI
( UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak )

FORUM MUSYAWARAH
DIVERSI

LAPORAN
MASYARAKAT

TIDAK
BERHASIL

UNIT PPA
PENYIDIK (POLISI)

7 HARI

PENYIDIK SP3
(BAPAS)
PENGAWASAN

BERKAS
DILIMPAHKAN KE
PENUNTUT UMUM
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DIVERSI
30 HARI

Penyidik/UPPA,
PK BAPAS,
Pelaku/Orang Tua,
Korban,
Penasehat Hukum Anak,
PEKSOS/Tenaga
Kesejahteraan Sosial,
Pendamping Anak,
Perwakilan Masyarakat

PENETAPAN
KPN (DIVERSI)

3 HARI

PERM PENYIDIK
/ BA DIV

BERHASIL
KESEPAKATAN
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FORUM MUSYAWARAH
DIVERSI

BERKAS DITERIMA
KEJARI

TIDAK
BERHASIL

KAJARI MENUNJUK
JAKSA ANAK

7 HARI

JPU SPK3
(BAPAS)
PENGAWASAN

BERKAS
DILIMPAHKAN KE
PENGADILAN

DIVERSI
30 HARI

Penyidik/UPPA,
PK BAPAS,
Pelaku/Orang Tua,
Korban,
Penasehat Hukum Anak,
PEKSOS/Tenaga
Kesejahteraan Sosial,
Pendamping Anak,
Perwakilan Masyarakat

PENETAPAN
KPN

3 HARI

PERM PENYIDIK
/ BA DIV

BERHASIL
KESEPAKATAN

FORUM MUSYAWARAH
DIVERSI

BERKAS DITERIMA
PENGADILAN
NEGERI 3 HARI

KPN MENUNJUK
HAKIM ANAK

7 HARI

HAKIM ANAK PENT.
PENGHENTIAN PEMERIKSAAN
(BAPAS) PENGAWASAN

TIDAK
BERHASIL
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DIVERSI
30 HARI

Penyidik/UPPA,
PK BAPAS,
Pelaku/Orang Tua,
Korban,
Penasehat Hukum Anak,
PEKSOS/Tenaga
Kesejahteraan Sosial,
Pendamping Anak,
Perwakilan Masyarakat

PENETAPAN
KPN (DIVERSI)

3 HARI

PERM PENYIDIK
/ BA DIV

BERHASIL
KESEPAKATAN
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5. Lembar Kasus
a. Bahan studi kasus kekerasan seksual
Suriati akhirnya menandatangani kontrak kerja selama 2 (dua) tahun masa kerja di
sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang perabotan rumah tangga. Suriati
sangat senang diterima menjadi sekretaris, sebuah jabatan yang telah lama
diimpikan sejak sekolah di ASMI.
Telah 2 (dua) bulan berjalan, pekerjaannya lancar-lancar saja tanpa hambatan yang
berarti. Namun memasuki bulan ketiga, Suriati mulai melihat sikap dan perilaku
manajer yang kurang sopan padanya.
Suatu hari, Suriati diajak Pak Suryo selaku manajernya ke sebuah hotel untuk makan
siang dan sekaligus mmbicarakan penyusunan laporan tahunan ke kantor pusat di
Jakarta. Setelah makan siang, manajer kemudian mengajak Suriati untuk mengambil
bahan untuk menjadi acuan penulisan laporan tersebut ke sebuah kamar hotel. Pada
saat memasuki kamar, Pak Suryo langsung menutup pintu dan menguncinya. Antara
sadar dan tidak, peristiwa itu terjadi. Suriati diperkosa atasannya.
Setelah sadar, Suriati merasakan sakit yang luar biasa pada alat kelaminnya. Dia
melihat darah dan sperma berceceran di roknya. Setelah kejadian itu, Suriati selalu
tersemenung dan kelihatan seperti kebingungan. Pak Suryo meyakinkan Suriati
bahwa dia akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa. Pak Suryo mengantarkan
Suriati pulang ke rumah dan bahkan sempat pamit kepada ibunya Suriati.
Perasaan bersalah dan terhina menghinggapi benak Suriati. Dengan bantuan
dukungan temannya, Suriati akhirnya akhirnya memiliki keberanian untuk
mengungkapkan masalahnya kepada paralegal di dekat rumahnya. Paralegal
mendampinginya ke kantor polisi untuk melapor.
b. Bahan studi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
Rina dan Amir telah menikah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lalu. Mereka
berpacaran selama 2 (dua) tahun. Selama masa pacaran, hubungan kasih sepasang
muda mudi ini mendapat tantangan yang besar dari orangtua Rina. Alasannya karena
Amir seorang pengangguran dan dianggap tidak punya masa depan. Seperti lazimnya
dalam kisah roman, sepasang kekasih ini tidak perduli.
Mereka akhirnya menikah pada bulan Januari, kira-kira 8 (delapan) tahun yang lalu
melalui KUA di kota tempat tinggal paman Rina. Paman Rina yang bertindak sebagai
wali dalam pernikahan tersebut karena kedua orangtua Rina enggan hadir.
Tepat 1 (satu) tahun sejak pernikahan, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang
diberi nama Putra. Pada saat kelahiran Putra, Amir pun diterima menjadi pegawai di
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salah satu bank pemerintah dengan jabatan yang cukup baik. Keberhasilan ini tidak
terlepas dari dorongan dan usaha Rina yang menghubungi salah seorang teman
lamanya yang menjabat sebagai personalia di bank tersebut. Keberhasilan ini
semakin melengkapi kebahagiaan mereka. Berselang 2 (dua) tahun kemudian, Rina
melahirkan anak kedua yaitu seorang perempuan yang diberi nama Putri.
Mereka merasakan kebahagiaan yang tiada henti apalagi jabatan dan posisi Amir di
kantor semakin membaik. Kondis i keuangan keluarga pun lebih dari cukup. Bahkan
kedua orangtua Rina telah mulai membuka pintu hati menerima anak, menantu dan
cucu mereka.
Kondisi tersebut berlangsung hingga kurang lebih 6 tahun. Pada tahun ke 7, tingkah
laku Amir mulai berubah. Kini Amir mulai tidak sabaran, cepat marah dan tidak dapat
menahan emosi. Hal-hal kecil dan sepele dapat menimbulkan kemarahan. Rina dan
anak-anak kadang menjadi tempat pelampiasan marahnya. Bahkan uang untuk
keperluan sehari-hari pun sangat dibatasi oleh Amir. Rina tidak mengerti dengan
perubahan sikap Amir namun mencoba untuk bersabar dan menghibur diri sendiri
bahwa mungkin pekerjaan di kantor menyebabkan perubahan tersebut. Apalagi
sejak saat itu Amir mulai sering pulang larut malam dengan alasan lembur dan
banyak pekerjaan. Rina menerima keadaan itu dengan sabar dan pasrah.
Pada suatu pagi, saat Rina akan mencuci pakaian Amir, dia menemukan sepucuk surat
dari seorang perempuan. Isi surat dengan jelas menunjukkan bahwa ada hubungan
istimewa antara Amir dan Lia, nama perempuan itu. Mereka bekerja pada kantor
yang sama. Temuan tersebut dirahasiakan Rina namun diam-diam berusaha mencari
tahu. Akhirnya hubungan antara Amir dan Lia mulai terbuka karena Lia tidak segansegan lagi menelepon Amir ke rumah. Akibat kecewa dan sakit hati, Rina melaporkan
hubungan tersebut ke atasan Amir. Amir yang mengetahui hal tersebut kemudian
menyiksa Rina dengan memukulnya dengan menggunakan tangkai sapu hingga luka
dan memar, mengikat tangannya ke tempat tidur dan mengikat mulutnya dengan
handuk.
Penyiksaan seperti ini dilakukan Amir setiap kali Rina mempertanyakan mengapa
Amir sering pulang malam yang kemudian diakhiri dengan penyiksaan. Bahkan Rina
pernah di opname akibat penyiksaan Amir. Namun kejadian itu dirahasiakannya
karena “malu” kepada keluarganya.
Pada suatu hari penyiksaan kembali berlangsung. Bahkan lebih parah dari sebelumnya. Rina
diikat di kayu tempat tidur, dipukul dengan papan yang berat di sekujur tubuhnya hingga
memar dan luka, hidungnya berdarah dan lehernya diancam dengan pisau dan disekap
dalam kamar. Berkat pertolongan PRTnya, Rina akhirnya berhasil keluar dari rumah dan
berusaha mencari pertolongan tetangga.
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c. Bahan studi kasus kekerasan terhadap anak (KTA)
Arni dan teman-temannya sering bermain dirumah Mahmud. Mahmud adalah seorang guru
agama yang berumur sekitar 50 tahun. Mahmud dikenal sebagai bapak yang baik bagi anakanak di sekitar rumahnya. Anak-anak pun akrabnya dengannya dan sering bermain di rumah
Mahmud. Anak-anak sering memanggilnya “Bapak”, termasuk Arni. Jika pulang sekolah, Arni
biasanya bermain bersama dengan teman-temannya d rumah “Bapak” Mahmud.
Suatu siang, Arni pulang ke rumahnya sambil menangis. Dia menunjukkan celana dalamnya
yang dipenuhi darah. Ibunya kaget melihat hal itu dan langsung memanggil Ilham (kakak
Arni).
Dengan marah dan emosi, Ibunya Arni bersama Ilham mendatangi Mahmud di rumahnya.
Mereka menanyakan hal tersebut kepada “Bapak”, karena menurut keterangan Arni bahwa
“Bapak” membuka celana dalamnya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan
Arni. Karena kesakitan, Arni kemudian berteriak dan menjadi panik melihat darah yang
keluar dari kemaluannya. Arni secepatnya memakai celananya sambil berteriak minta tolong
dan berlari ke rumahnya.
Mahmud tidak dapat memberikan keterangan apa-apa dan ibunya Arni bersama kakaknya
tidak dapat berbuat banyak karena malu. Lama-lama Ibunya Arni tidak tahan dengan
keadaan. Ibunya Arni mengunjungi Ibu Mira yang dikenalnya dapat membantu perempuan
dan anak yang menjadi korban kekerasan. Ibu Mira menyarankan ibunya Arni melapor ke
polisi tapi dia takut. Akhirnya ibu Mira mendampingi ibunya Arni melapor ke polisi.
d. Bahan studi kasus perdagangan perempuan (Tra iking Perempuan)
Syahrini (19 th), Marshanda (21 th) dan Sheila (25 th) adalah perempuan asal Malang yang
diajak oleh Ibu Viva bekerja di sebuah restoran di Surabaya. Menurut Ibu Viva, mereka akan
bekerja sebagai pelayan yang mengantarkan makanan dan minuman kepada tamu. Mereka
ditawari gaji sebesar Rp. 2.500.000,- per bulan. Setelah terjadi persetujuan, mereka
kemudian di foto untuk di kirim kepada pemilik resto di Surabaya.
Sebelum berangkat, Ibu Viva memberikan kasbon gaji bulan pertama untuk orangtua dan
keluarga masing-masing yang ditinggalkan. Tawaran tersebut langsung diterima oleh
Syahrini, Marshanda dan Sheila.
Ibu Viva kemudian mengurus segala hal yang berkaitan dengan keberangkatan misalnya
tiket, kartu identitas dan perjanjian kerja. Sebelum naik ke mobil yang akan membawa
mereka menuju bandara, Ibu Viva m

enyodorkan selembar kertas perjanjian kerja yang

harus ditanda-tangani. Dalam situasi yang terburu-buru, perjanjian kerja ditanda-tangani
tanpa di baca terlebih dahulu.
Dalam perjalanan menuju Bandara, Ibu Viva menyampaikan bahwa di Bandara Juanda di
Surabaya, mereka akan dijemput oleh Bapak Rano (pemilik restoran). Nomor handphone
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mereka sudah ada pada Bapak Rano. Ibu Viva juga memperlihatkan foto Pak Rano agar
mudah dikenali.
Setibanya di Surabaya, tidak sulit bertemu dengan Pak Rano. Pak Rano menjemput bersama
seorang laki-laki. Setelah berada di dalam mobil, Pak Rano kemudian menjelaskan bahwa
dialah pemilik restoran tempat mereka akan bekerja. Namun dia tidak bisa mengantar ke
restoran. Mereka kemudian diantar oleh Pak Udin yang menyetir mobil yang ditumpangi. Pak
Rano kemudian turun di suatu tempat dan mereka melanjutkan perjalanan menuju restoran.
Setibanya di restoran, Ibu Yeyen memberikan penjelasan tentang pekerjaan yang akan
dilakukan, yaitu menemani tamu minum minuman bir dan sejenisnya. Ternyata Ibu Yeyen
adalah manajer restoran. Mereka juga diminta untuk mengenakan baju seksi seperti baju
bertali satu atau tanpa lengan/transparan. Kemudian bawahannya harus mengenakan rok
mini atau celana pendek. Bahkan lebih baik jika untuk hanya memakai baju model kemben. Di
restoran tersebut, bekerja pula 2 (dua) orang laki-laki yang bekerja sebagai satpam dan
cleaning service.
Pada hari pertama, mereka diajak untuk memperhatikan teman-teman lainnya (yang lebih
dulu bekerja) melayani tamu. Setelah 1 hari bekerja, mereka sepakat menolak pekerjaan
tersebut. Pada hari kedua, Sheila yang memiliki kenalan di Surabaya menghubungi
temannya. Akhirnya terbongkarlah permasalahan tersebut dan diberitakan besar-besaran
oleh media.
e. Bahan studi kasus perdagangan anak (Tra iking Anak)
Nina tinggal di sebuah dusun di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ia berumur kurang lebih
16 (enam belas) tahun. Nina putus sekolah karena orangtuanya tidak mempunyai biaya
untuk menyekolahkannya.
Suatu hari, Nina diajak oleh tetangganya bekerja ke Kota Makassar untuk bekerja sebagai
kasir restoran. Jumria tetangganya menceritakan keberhasilannya di Makassar sehingga
dapat membiayai adik-adiknya dan membeli tanah di kampung. Nina kagum dengan
keberhasilan jumria. Ketika Jumria mengajaknya bekerja di Makassar, Nina langsung setuju.
Harapannya, dia dapat membantu orangtua dan membiayai sekolah adiknya dari
penghasilan yang didapatkannya.
Setiba di Makassar, Nina dibawa ke sebuah Tempat Hiburan Malam (THM). Pekerjaannya
sebagai tukang cuci pakaian, piring, mengepel, mencucui kamar mandi, membersihkan THM
jika sudah tutup. Nina tidak pernah menerima gaji dengan alasan Jumria akan
menyimpankan sebagai tabungan. Namun anehnya, gajinya selalu di potong setiap bulan
untuk biaya makan dan tempat tinggalnya di THM. Bahkan Nina kadangkala harus berutang
karena gajinya tidak mencukupi. Sehingga impiannya membantu orangtua dan adiknya
sangat jauh dari harapannya semula. Suatu hari, Nina berhasil lolos dari penjagaan para
tukang pukul THM. Dengan pertolongan sopir bis, dia akhirnya pulang ke rumah hanya
dengan baju yang melekat ditibuhnyA.
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f. Bahan Studi Kasus Disabilitas
Ima seorang penyandang tuna rungu, yang bersekolah di sebuah SLB di kotanya. Usianya 9
tahun dan kini duduk di kelas 3 SD. Meskipun dia berkebutuhan khusus namun dia dikenal
sebagai anak yang pandai dalam pelajaran, mudah bergaul dengan temannya dan selalu ceria.
Namun sejak 6 bulan terakhir, Ima kelihatan murung, pendiam dan selalu menyendiri. Hal ini
tidak luput dari perhatian ibunya yang telah mengamati perilaku Ima beberapa bulan
terakhir. Saat ibunya bertanya mengenai apa penyebab hal tersebut, ima hanya
menggelengkan kepala yang bertanda bahwa tidak terjadi apa-apa.
Akhirnya, penyebab kemurungan Ima terungkap ketika suatu hari dia menjerit kesakitan di
kamar mandi. Ibunya segera berlari menghampirinya untuk melihat apa yang terjadi. Ibunya
sangat kaget melihat Ima yang terlihat pucat pasi wajahnya sambil memegangi kemaluannya.
Ibunya kemudian menuntunnya keluar dari kamar mandi untuk melihat apa yang terjadi
pada kemaluan Ima. Namun Ima masih menjerit-jerit histeris dan tidak mau menjelaskan
apa-apa.
Akhirnya ibunya membiarkan sampai Ima tenang. Setelah itu ibunya membujuknya untuk
membawanya ke dokter. Hasil pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa kemaluan Ima
mengalami lecet dan memar. Ibunya kaget mendengar berita tersebut. Dengan perlahan,
ibunya menanyakan penyebabnya. Dari informasi Ima, didapatkan keterangan bahwa guru
olahraganya kerap memasukkan jarinya ke dalam vagina Ima.
Ibunya bingung atas kejadian tersebut dan tidak tahu bagaimana mengatasi masalah
tersebut. Apa yang dapat dilakukan untuk menangani kasus Ima?

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

73

Modul Pelatihan Paralegal Inklusi

G. 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
2. Bahan bacaan
Bahan

- 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
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 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
instansi sosial, petugas pendamping sosial, konselor, psikolog dan psikiater. Selain itu juga
dikenal penyelengara layanan rehabilitasi sosial, yakni ; instansi sosial, badan/kantor
pemberdayaan 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 perencanaan 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 Nomor 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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H. Kode Etik Paralegal dalam Pendampingan Kelompok Rentan

Tujuan Umum

Tujuan Khusus

Pa ra l e ga l m a m p u m e n d a m p i n g i k a s u s - k a s u s
perempuan, anak dan disabilitas

1. Peserta memahami kode etik bagi paralegal yang
menjadi panduan dalam mendampingi kasus-kasus
perempuan, anak dan disabilitas;
2. Peserta memahami pentingnya memegang kode etik
paralegal agar integritas paralegal terjaga dan
dihormati oleh lingkungan komunitasnya;
3. Paralegal memahami etika berkomunikasi dengan
penyandang disabilitas

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

1. Materi presentase
2. Handout (bahan bacaan) mengenai Kode Etik
Paralegal: sejarah, pengertian fungsi dan peran
paralegal

1. Fasilitator membuka sesi;
Tahapan
Proses

2. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi;
3. Fasilitator meminta peserta memberikan pendapat
mengenai hal-hal apa saja yang menurut mereka
merupakan kode etik paralegal dan menyepakatinya;
4. Fasilitator menjelaskan kode etik yang telah
disepakati dan yang perlu dipegang oleh paralegal
dalam menjalankan tugas mereka sebagai paralegal;
5. Fasilitator membagikan lembar fakta masalah kode
etik paralegal kepada setiap peserta;
6. Peserta diminta untuk membaca lalu menanggapi
lembar fakta masalah kode etik paralegal;
7. Fasilitator merangkum hasil diskusi.
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Kode Etik Paralegal Dalam Pendampingan
Kelompok Rentan
1. Nilai Dasar
Nilai dasar adalah hal-hal yang baik secara langsung maupun tidak langsung harus melekat
dalam diri seorang pekerja Paralegal. Nilai dasar ini harus dipahami secara universal.
berikut ini hal-hal yang dapat dijadikan sebagau nilai dasar Paralegal yaitu :
Sebagai mediator bagi masyarakat yang berkon lik dengan hukum;
Melaksanakan tugas atas dasar keadilan (non diskriminatif);
Menjaga independensi;
Transaparansi;
Anti Kekerasan;
Kesetaraan;
Akuntabilitas;
Kejujuran
2. Sikap dan Kepribadian Paralegal
Hal lain yang menyangkut etika Paralegal adalah bagaimana seorang Paralegal menjaga
sikap dan tingkah lakunya di tengah-tengah masyarakat. Masalah ini menyangkut sikap
dan tindakan serta kepribadian. Beberapa hal yang dapat dijadikan patokan sebagaimana
terurai berikut ini :
Jujur dan simpatik;
Berpikir analitis dan objektif;
Kreatif;
Loyal dan komitmen;
Kritik dan oto kritik;
Percaya diri dan inisiatif;
Terbuka dan leksibel
3. Prinsip-Prinsip Paralegal
Nilai-nilai luhur inilah yang kemudian menjadikan Paralegal harus mempunyai prinsip
atau yang lebih dikenal dengan “Prinsip-Prinsip Kerja Paralegal”. Menjadi penting untuk
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diingat oleh calon Paralegal atau yang sudah menjadi Paralegal bahwa prinsip-prinsip
kerja Paralegal harus dipatuhi oleh Paralegal ketika menjalankan tugas dan fungsinya.
Adapun prinsip-prinsip kerja paralegal adalah sebagai berikut:

Prinsip-Prinsip
Kerja Paralegal

Objektif

Transparan

Keterangan
Prinsip-prinsip kerja Paralegal keterangan obyektif
Paralegal dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus
seimbang, tidak berlebihan maupun tidak kurang.

Paralegal selalu terbuka kepada masyarakat di lingkungan
sekitarnya/komunitas dalam rangka melakukan tugas dan
fungsinya.
Paralegal harus menyampaikan segala informasi kepada
masyarakat di lingkungannya/komunitas tentang
sengketa yang diadukan.
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Integritas

Paralegal harus mempunyai kemauan yang kuat untuk
melaksanakan tugas dan fungsi Paralegal sehingga
mewujudkan tujuan Paralegal. Bertanggung jawab
Paralegal harus menjalankan fungsi dan tugasnya secara
serius juga berani menghadapi resiko-resiko yang ada
dengan memperhitungkan secara matang kemungkinan
terburuk yang akan dihadapi.

Sukarela

Paralegal menjalankan tugas dan fungsinya tanpa
mengharapkan pamrih. Paralegal dilarang meminta biaya
kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya/komunitas
yang mengadukan atau meminta bantuan hukum.

Keadilan

Paralegal dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya
harus memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat di
lingkungan sekitarnya/komunitasnya. Paralegal harus
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bisa menunjukan prinsip ini ketika berhadapan dengan
masyarakat di lingkungan sekitarnya/komunitas.
Masyarakat yang tidak mampu tentu tidak dapat
diperlakukan sama dengan masyarakat yang mampu, hal
ini perlu diperhatikan oleh Paralegal dalam menjalankan
tugas dan fungsinya.

Kredibilitas

Paralegal wajib menjaga perilaku baik dalam rangka
melaksanakan tugas dan panduan hukum bagi Paralegal
13 fungsinya maupun dalam kehidupan sehari-hari agar
tidak menurunkan kepercayaan masyarakat di lingkungan
sekitarnya/komunitasnya terhadap Paralegal.

Non
Diskriminasi

Paralegal dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak
membedakan masyarakat di lingkungan
sekitarnya/komunitasnya berdasarkan suku, ras, etnis
dan agama. Semua harus diperlakukan sama oleh
Paralegal.

Non Partisan

Paralegal bukanlah anggota partai politik atau merupakan
simpatisan dari salah satu partai politik. Paralegal harus
independen dan tidak membawa kepentingan partai
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Partisipatif

Paralegal harus ikut serta dalam kegiatan yang diadakan
oleh masyarakat di lingkungan sekitarnya/komunitasnya
dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya, kecuali
ada dalam waktu yang sama juga terdapat kegiatan yang
sama.
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4. Hal-Hal Yang Dilarang Bagi Seorang Paralegal
Dari beberapa batasan-batasan hubungan paralegal di tengah masyakat seperti
dikemukakan diatas, maka hal terakhir yang harus menjadi etika adalah ;
Menjadikan ajang promosi diri untuk kepentingan pribadi;
Mengeksploitasi masyarakat;
Bersikap seperti seorang Advokat/Pengacara;
Mengabaikan kepentingan minoritas;
Mengabaikan budaya lokal;
Menciptakan kon lik dalam masyarakat.
5. Hubungan Antar Sesama Paralegal
Guna menjalankan tugas sesama paralegal maka tentu saja dibutuhkan sebuah bangunan
yang mampu menempatkan posisi masing-masing paralegal sehingga terjadi hubungan
kerjasama yang kondusif, komunikatif dan efektif. Oleh karena ini rambu-rambu yang
penting diletakkan sebagai dasar hubungan harus jelas. Berikut adalah beberapa hal
penting yang dapat dijadikan patokan pekerja Paralegal dalam menjaga hubungan antara
sesama Paralegal, yakni :
Mampu bekerja sama sebagai leader tim;
Tidak memaksakan kehendak dan pendapat;
Menjaga keharmonisan dan nama baik paralegal;
Saling membantu, menghormati dan menghargai;
Menjaga tata krama dan kesopanan.
6. Hubungan Paralegan Dengan Masyarakat
Tidak jauh berbeda antara hubungan sesama Paralegal, maka hubungan Paralegal dengan
Masyarakat pun menjadi hal yang sangat penting diperhatikan seorang pekerja Paralegal.
Hal-hal penting dimaksud, adalah sebagai berikut :
Mampu bekerjasama tanpa memaksakan kehendak;
Melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan;
Menjaga kerahasiaan orang ;
Tidak menerima honor dalam bentuk apapun;
Membela masyarakat yang dirampas hak-haknya;
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Menjaga sikap, tindakan dan perilaku di tengah-tengah lingkungannya.
7. Hubungan Paralegal Dengan Penegak Hukum Dan Pemerintah
Perspektif seorang Paralegal harus mampu menempatkan dan memahami keberadaannya
dalam menjalankan tugas. salah satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana
seorang Paralegal menjaga hubungan kerja dengan Penegak Hukum dan Pemerintah.
Batasan-batasan ini perlu diterjemahkan sebab terkadang masih banyak Pekerja Paralegal
yang tidak mampu menempatkan maupun membedakan dirinya sebagai Paralegal atau
Advokat-Pengacara. Hal ini tentu saja dapat berbias pada terjadi benturan dengan aparat
hukum maupun Pemerintah.
Berikut ini hal-hal yang dapat dijadikan patokan dalam memahami hubungan antara
paralegal dengan Penegak Hukum dan Pemerintah :
Menghormati tugas-tugas dan wewenang aparat hukum sesuai dengan aturan yang
berlaku;
Menjaga tata krama dan kesopanan;
Membantu aparat hukum menyelesaikan kon lik hukum di masyarakat;
Tidak memanfaatkan kedudukannya untuk memperoleh keuntungan;
Tidak menyalahgunakan hubungan dengan Pemerintah.
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PROFIL KONTRIBUTOR
A. M. Fajar Akbar - Wakil Direktur Operasinal dan Penanganan Kasus LBH Makassar
periode 2016-2020. Pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Daerah WALHI Sulsel,
SKP HAM Sulsel, Serikat Buruh dan Anggota IKOHI Indonesia. Saat ini aktif dalam
mendorong kebijakan layanan Peradilan yang Inklusi, sebagai Manager Program
“Penguatan Layanan Hukum Inklusif Bagi Masyarakat Rentan, Lewat Sinergitas Antar
Pemangku Kepentingan” di dua (2) wilayah – Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten
Bone.
E-mail : fajarmerah.lbhmks@gmail.com
Abdul Azis - Seorang Advokat, menjabat sebagai Direktur LBH Makassar periode
2011-2016. Sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Badan Pengawas
FIK ORNOP Sulsel dan Ketua Presidium KIPP Makassar.
E-mail : azisbulroek@gmail.com
Abdul Aziz Dumpa - Saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur LBH Makassar periode
2020-2024, sebelumnya sebagai Kepala Divisi Hak Sipil dan Politik. Selain aktif
mendampingi kasus sebagai Advokat Publik, ia juga terlibat dalam berbagai Forum
Advokasi Kebijakan. Saat ini aktif di Forum Restoratif Justice Kota Makassar.
Email : azizdumpa,lbhmks@gmail.com
Haswandy Andy Mas - Seorang Advokat , sebelumnya menjabat sebagai Direktur
LBH Makassar periode 2016-2020. Pernah menjabat Kepala Divisi Hak Sipil Politik
serta Wakil Direktur Internal LBH Makassar serta Badan Musyawarah FIK ORNOP
Sulsel. Saat ini masih menjabat sebagai Presidium FIK ORNOP Sulsel.
E-mail : wawanlbhmks@yahoo.com
Lusia Palulungan – Menjadi Advokat sejak 1998, pernah menjabat sebagai Direktur
LBH Apik Makassar periode 2002-2012. Saat ini masih aktif menjadi Pengurus
Federasi LBH Apik Indonesia, sebagai Pembina Yayasan Dewi Keadilan. Ia juga
menjadi Konsultas kebijakan pembangunan berbasis pada Gender perspektif,
pengarusutamaan Gender, Hak Asasi Perempuan dan Hak Asasi Manusia secara luas.
Pada tahun 2012-2020 menjadi Manager Program MAMPU Yayasan BaKTI,
kerjasama Cowater – DFAT.
E-mail : lpalulungan@gmail.com
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Maria Un – Ketua Daerah Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulawesi
Selatan. Berpengalaman menjadi Manager pada Program-Program Advokasi
Kebijakan yang Inklusi, dan menjadi Narasumber diberbagai Pelatihan, Workshop
dan kegiatan yang berkaitan dengan isu Disabilitas. Saat ini juga menjadi Anggota
Komisi Daerah Disabilitas Kota Makassar.
E-Mail : maryg.subani@yahoo.com
Rezky Pratiwi - Saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Hak Perempuan, Anak dan
Disabilitas LBH Makassar. Pada tahun 2018 selama enam bulan mengikuti Indonesia
Young Leaders Program, Indonesia-Selandia Baru untuk Generasi Muda Inspiratif
(INSPIRASI). Banyak terlibat dalam advokasi kasus kekerasan terhadap perempuan,
anak dan disabilitas. Ia juga terlibat langsung dalam beberapa program dalam
mendorong kebijakan perlindungan dan akses keadilan bagi Perempuan, Anak dan
Disabilitas.
E-mail : rpratiwi.lbhmks@gmail.com
Rosmiati Sain – Sejak tahun 2017 menjabat sebagai Direktur LBH Apik Makassar .
Advokat Publik yang aktif melakukan pendampingan kasus-kasus perempuan dan
anak berhadapan hukum ini, juga menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif
Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, dan menjadi Pengurus Lembaga
Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan.
E-mail : rosmiati.sain@gmail.com
Warida Syafei - Presidium Wilayah KPI Sulsel. Bekerja sebagai advokat yang pernah

menjadi pengurus Divisi Bantuan Hukum LBH APIK Makassar serta Koordinator
Program Lembaga Perlindungan Anak (LPA).
Sulsel. E-mail : ida.sya ie@yahoo.co.id
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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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