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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati dianugerahi hak dasar yang
disebut hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya.1 Dengan hak asasi tersebut,
manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi
kesejahteraan hidup manusia.2 Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 1 UU Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,
hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia.
Dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat (1) disebutkan bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan,
dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
Demikian juga bunyi Pasal 8 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bunyi pasalpasal tersebut kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 71 dan Pasal 72 UU No 39/1999, yang
menyatakan bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi,
menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini,
peraturan perundangan-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia
yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut
meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial,
budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain (Lihat: Pasal 72).
Tanggung jawab tersebut sejalan dengan konsep pertanggungjawaban HAM internasional
yang memandang negara sebagai sebuah entitas tunggal, tanpa memandang sifat kesatuan
atau federal dan pembagian administratif dalam negeri – negara dalam hal ini diwakili oleh
pemerintah pusat. Karena itulah negara sebagai satu kesatuan yang terikat pada kewajiban
akibat perjanjian internasional yang ditandatanganinya sebagai pihak. Maka, dengan
menjadi pihak dalam perjanjian hak asasi manusia internasional, sebuah negara menerima
kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.3
Dalam UUD 1945 melalui amandemen kedua disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) bahwa
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu
mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Sedangkan dalam
1

Lihat: Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia, Lampiran TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi
Manusia
2
Ibid.
3
Lihat: poin ke-23 Laporan Advisory Committee pada Human Rights Council dalam sidang sesi ke-27 tentang Laporan Kemajuan Komite
Penasihat (Advisory Committee) tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Pemajuan dan Perlindungan hak asasi manusia, termasuk
pengarusutamaan hak asasi manusia dalam pemerintahan daerah dan pelayanan publik (Laporan tertanggal 4 September 2014)
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Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa: “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan
kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan”.
Dari bunyi Pasal 28 UUD 1945 tersebut secara jelas disebutkan bahwa pemerintahan daerah,
baik provinsi maupun kabupaten atau kota, merupakan bagian dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Dengan demikian, jika dihubungan dengan bunyi Pasal 28 I ayat (4) UUD
1945 maka pemerintahan daerah bertanggung jawab juga terhadap perlindungan,
penghormatan, dan pemajuan hak asasi manusia. Lagi pula berdasarkan Pasal 1 butir 2 UU
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam UUD 1945. Jadi, pemerintah daerah merupakan wakil pemerintah yang
berada di daerah.
Berdasarkan prinsip yang terkandung dalam Pasal 27 Konvensi Wina tentang Hukum
Perjanjian yang menyebutkan bahwa negara pihak tidak dapat menggunakan ketentuan
hukum dalam negeri sebagai pembenar atas kegagalannya melaksanakan suatu perjanjian,
4 pada dasarnya pemerintah pusat merupakan penanggung jawab utama kewajiban
melaksanakan hak asasi manusia internasional dalam suatu negara. Tindakan ilegal otoritas
publik yang mana pun, termasuk pemerintah daerah, adalah tanggung jawab negara bahkan
jika tindakan tersebut berada di luar kewenangan hukumnya atau bertentangan dengan
undang-undang dan instruksi-instruksi dalam negerinya.5 Namun demikian, meskipun
pemerintah pusat adalah penanggung jawab utama, pemerintah daerah juga bertanggung
jawab dalam mengemban kewajiban untuk melaksanakan hak asasi manusia. Dalam hal ini
kedudukan pemerintah daerah sebagai wakil pemerintah di daerah, merupakan pelengkap
bagi pelaksanaan kewajiban hak asasi manusia.6
Dalam perkembangannya secara global, kewajiban untuk melaksanakan hak asasi manusia
tidak semata sebagai monopoli pemerintah pusat, melainkan juga dilakukan oleh
pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya gerakan dari beberapa
pemerintah daerah di dunia untuk turut serta mengemban kewajiban negara untuk
melaksanakan kewajiban-kewajiban hak asasi manusia melalui gagasan Human Rights City
atau Kota Hak Asasi Manusia. Gagasan Kota HAM adalah salah satu inisiatif yang
dikembangkan secara global dengan tujuan melokalkan hak asasi manusia. Gagasan ini
awalnya diperkenalkan oleh Gerakan Rakyat untuk Pendidikan HAM, sebuah organisasi
internasional nonprofit yang bergerak di bidang pelayanan pada tahun 1997.7 Konsep ini
dikembangkan lebih lanjut, terutama sebagai sebuah konsep normatif, oleh Forum Kota Hak
4

Advisory Committee, op.cit. poin ke-25
Pasal 7 Aturan Tambahan Resolusi Majelis Umum 56/83 (lihat catatan kaki 16 di atas).
6
Ibid, poin ke-26.
7
The Human Rights Cities Programme yang dijalankan oleh People’s Movement for Human Rights Education (PDHRE) mencakupi
pengembangan 30 kota hak asasi manusia dan pelatihan 500 pemimpin muda masyarakat di empat lembaga pembelajaran regional bagi
pendidikan hak asasi manusia.
5
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Asasi Manusia Dunia (World Human Rights Cities Forum) yang berlangsung setiap tahun di
kota Gwangju (Republik Korea).8
Deklarasi Gwangju tentang Kota Hak Asasi Manusia yang disahkan pada tanggal 17 Mei 2011
mendefinisikan kota hak asasi manusia sebagai sebuah komunitas lokal maupun proses
sosial-politik dalam konteks lokal di mana hak asasi manusia memainkan peran kunci
sebagai nilai-nilai fundamental dan prinsip-prinsip panduan. Konsep kota hak asasi manusia
juga menekankan pentingnya memastikan partisipasi luas dari semua aktor dan pemangku
kepentingan, terutama kelompok marginal dan rentan, dan pentingnya perlindungan hak
asasi manusia yang efektif dan independen serta mekanisme pemantauan yang melibatkan
semua orang.
Prinsip-prinsip Panduan Gwangju bagi Kota Hak Asasi Manusia yang disahkan pada tanggal
17 Mei 2014 dalam pertemuan Forum Kota-kota Hak Asasi Manusia Dunia yang Keempat
memuat prinsip-prinsip sebuah kota hak asasi manusia sebagai berikut: hak atas kota; nondiskriminasi dan tindakan afirmatif; inklusi sosial dan keragaman budaya; demokrasi
partisipatoris dan pemerintahan yang akuntabel; keadilan sosial, solidaritas dan
keberlanjutan; kepemimpinan dan pelembagaan politik; pengarusutamaan hak asasi
manusia; koordinasi lembaga-lembaga dan kebijakan yang efektif; pendidikan dan pelatihan
hak asasi manusia, dan hak atas kompensasi. Sejumlah kota di seluruh dunia secara resmi
telah menyatakan diri sebagai “kota hak asasi manusia", dan beberapa jaringan internasional
kota dikembangkan.
Indonesia yang merupakan negara kesatuan yang luas, yang secara geografis terdiri atas
pulau-pulau, dan secara administratif terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah
– yang melaksanakan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, sedikit banyak
mempunyai kendala dalam menjalankan kewajiban hak asasi manusia. Faktor luasnya
wilayah dan jenjang pemerintahan, serta rantai birokrasi yang panjang menyulitkan
pemerintah pusat untuk menjangkau warga negara secara langsung. Hal ini dapat
berpengaruh bagi percepatan dan akselerasi untuk melaksanakan agenda-agenda HAM. Oleh
karena itu, diperlukan solusi yang kiranya dapat mengatasi berbagai kendala pemerintah
pusat untuk menjalankan kewajiban HAM. Salah satunya adalah dengan mendorong
pemerintah daerah untuk berperan aktif untuk turut serta mengemban kewajiban negara
dan pemerintah pusat dalam menghormati, melindungi dan memajukan hak asasi manusia.
Konsep Kota HAM, yang dimaksudkan untuk melokalkan HAM, dan telah berkembang secara
global, kiranya dapat diadopsi sebagai sebuah solusi untuk mendorong pemerintah daerah
untuk berperan aktif dalam memajukan hak asasi manusia.
Pemerintah daerah merupakan institusi penting dalam pelaksanaan kehidupan bernegara.
Sesuai peraturan perundang-undangan Indonesia, Pemerintah daerah merupakan
pelaksana asas desentralisasi di mana pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusannya
kepada daerah untuk dikelola secara mandiri. Dalam konteks ini Pemerintah daerah diberi
kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah,
8

Advisory Committee, op.cit. poin ke-38
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antara lain melalui penerbitan produk hukum daerah. Melalui kewenangan yang dimilikinya,
pada dasarnya pemerintah daerah mempunyai peluang yang cukup baik untuk menerapkan
gagasan Kota HAM yang sedang berkembang saat ini.
Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam
UUD 1945 Pasal 18 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, oleh karena
itu pada dasarnya Kabupaten Wonosobo juga memikul tanggung jawab terhadap kewajibankewajiban negara dalam melaksanakan hak asasi manusia. Selama ini, berdasarkan
assessment yang telah dilakukan, pelaksanakan hak asasi manusia di Kabupaten Wonosobo
masih bersifat parsial dan belum ada kebijakan yang menjadi panduan bagi aparat
Kabupaten Wonosobo untuk mengimplementasikan hak asasi manusia ke dalam setiap
aktivitas pemerintahan daerah dan pelayanan publik. Di sisi lain, agenda dan pelaksanaan
hak asasi manusia di Wonosobo cenderung sebagai titipan dari pemerintah pusat, antara lain
melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, pelaksanaan kewajiban
hak asasi manusia sebagian besar belum menjadi inisiatif dari pemerintah kabupaten
Wonosobo.
Berangkat dari situasi tersebut, Kabupaten Wonosobo hendak turut serta memikul tanggung
jawab pemerintah pusat dalam melaksanakan kewajiban hak asasi manusia melalui
penerapan Konsep Human Rights Cities dengan menerbitkan peraturan daerah. Namun,
konsep Kota HAM tersebut masih tergolong baru bagi Indonesia, bahkan belum ada
pemerintah daerah yang secara eksplisit menyatakan diri sebagai kota HAM. Oleh karena itu,
perlu ada kajian tentang Kota HAM yang akan dijadikan acuan bagi Kabupaten Wonosobo
dalam menyusun rancangan peraturan daerah tentang Kota HAM.
B. Identifikasi Masalah
1. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa tanggung jawab hak asasi manusia merupakan
tanggung jawab negara, terutama Pemerintah (pusat). Sedangkan pemerintah daerah
cenderung sebagai komplementer bagi perlindungan, penghormatan, dan pemajuan hak
asasi manusia. Dalam kenyataan bahwa wilayah Negara Republik Indonesia yang luas,
Pemerintah Pusat akan menghadapi beberapa kendala dalam menjalankan
kewajibannya melindungi, menghormati, dan memajukan hak asasi manusia. Oleh
karena itu perlu peran serta pemerintah daerah untuk ikut melaksanakan kewajiban
tersebut. Pelaksanaan tersebut tidak hanya dalam rangka membantu Pemerintah Pusat
dalam melaksanakan program-program dan agenda-agenda hak asasi manusia secara
nasional. Melainkan turut secara aktif atas inisiatif sendiri berdasarkan karakteristik
yang dimiliki pemerintah daerah tersebut untuk melaksanakan kewajiban negara dalam
melindungi, menghormati, dan memajukan hak asasi manusia di wilayah
pemerintahannya. Melalui inisiatif ini diharapkan pelaksanaan kewajiban hak asasi
manusia yang diemban oleh negara cq Pemerintah Pusat dapat diperingan oleh peran
aktif pemerintah daerah tersebut. Lagi pula, dalam kenyataannya, Pemerintah Daerah
merupakan bagian dari aparatus negara yang secara vertikal paling dekat dengan
warganya. Pekerjaan keseharian pemerintah daerah dapat berdampak langsung bagi
6

kondisi hak asasi manusia, apakah ia menguatkan atau melemahkan hak asasi manusia
tersebut.
Di samping itu, pemerintah daerah mempunyai kewenangan otonom untuk mengatur
dan mengurus rumah tangganya sendiri. Beberapa urusan yang diserahkan pada
pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah pada dasarnya berkaitan erat dengan implementasi hak asasi
manusia, terutama hak ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, pengarusutamaan hak asasi
manusia dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah tersebut masih belum secara
maksimal dilakukan. Sehingga diperlukan suatu konsep yang kiranya dapat menjadi
kerangka dan acuan bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan hak asasi
manusia. Dalam hal ini menerapkan konsep Kota HAM (human rights city) dapat
dijadikan pilihan.
2. Dalam peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia maupun peraturan
perundang-undangan mengenai pemerintah daerah tidak secara eksplisit ditegaskan
mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam menghormati, melindungi, dan
memajukan hak asasi manusia. Namun demikian, bidang-bidang urusan tertentu – yang
sebenarnya merupakan implementasi HAM – telah dilimpahkan kepada Pemda.
Di sisi lain, perlindungan, penghormatan, dan pemajuan hak asasi manusia di Wonosobo
selama ini cenderung merupakan sebagai pelaksanaan dari instruksi-instruksi yang
diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Antara lain melalui
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Dalam kenyataannya, RANHAM
tersebut bersifat parsial dan belum menyentuh semua aspek hak asasi manusia. Selain
itu, sebagai program dari pemerintah pusat, RANHAM terkadang bukan aspek-aspek
yang menjadi kebutuhan pemerintah daerah setempat. Dengan kata lain, bukan sebagai
jawaban atas kebutuhan-kebutuhan bagi daerah untuk melindungi hak asasi manusia. Di
samping itu, RANHAM tersebut sangat tergantung pada agenda dan arah pemerintah
pusat saat itu. Tidak ada jaminan bahwa RANHAM akan terus berlangsung meskipun
terjadi pergantian rejim politik di Indonesia.
Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu pemerintah daerah yang otonom, hendak
mewujudkan hak asasi manusia di wilayahnya yang berangkat dari kebutuhankebutuhan aktual dan khas yang ada di Wonosobo. Beberapa peraturan telah diterbitkan
oleh Wonosobo untuk melindungi, menghormati, dan memajukan hak asasi manusia.
Namun, peraturan tersebut masih bersifat sektoral dan tergantung pada isu-isu tertentu
saja. Oleh karena itu Kabupaten Wonosobo memerlukan peraturan yang lebih
konprehensif dan sebagai suatu alternatif yang bertujuan untuk melindungi,
menghormati, dan memajukan hak asasi manusia di Wonosobo. Peraturan tersebut
kiranya dapat menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Wonosobo. Salah
satu alternatif tersebut adalah dengan menjadikan Wonosobo sebagai salah satu Human
Rights City.
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Selain itu, tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi, menghormati, dan
memajukan hak asasi manusia perlu ditegaskan kembali dalam suatu peraturan khusus.
Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo perlu mendeklarasikan diri
secara terbuka untuk mengimplementasikan hak asasi manusia; dan mengikatkan diri
pada norma tertentu agar komitmen dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan
koridor-koridor hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian, untuk mewujudkan hal
tersebut merancang peraturan daerah yang mengatur secara khusus mengenai Kota
HAM kiranya dapat dijadikan pilihan.
3. Secara filosofis hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat
pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi,
dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh
siapapun. Negara mengemban tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan
memajukan hak asasi manusia. Pemerintah daerah, sebagai penyelenggara
pemerintahan di tingkat daerah mempunyai tanggung jawab untuk memastikan
terlaksananya perlindungan, penghormatan, dan pemajuan hak asasi manusia di
wilayahnya. Terutama dalam rangka implementasi otonomi daerah. Secara sosiologis,
masyarakat Indonesia sudah semakin sadar akan hak-haknya sebagai warga negara dan
warga suatu pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah semakin diharapkan peran
aktifnya untuk memenuhi hak tersebut. Di sisi lain, peran aktif pemerintah daerah untuk
melindungi, menghormati, dan memajukan hak asasi manusia masih belum memiliki
landasan hukum yang kuat. Terutama landasan hukum yang dapat dijadikan acuan untuk
mewujudkan pemerintahan daerah yang melindungi, menghormati dan memajukan hak
asasi manusia.
4. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Kota HAM pada dasarnya hendak
mewujudkan Kabupaten Wonosobo sebagai kabupaten menghormati, melindungi, dan
memajukan hak asasi manusia atas inisiatifnya sendiri tanpa harus menunggu instruksiinstruksi dari pemerintah pusat. Ruang lingkup pengaturan antara lain aspek-aspek yang
menjadi syarat utama untuk menjadi sebuah kabupaten yang melaksanakan hak asasi
manusia sepenuhnya.
C. Tujuan dan Kegunaan
1. Merumuskan permasalahan dan cara-cara untuk melindungi, menghormati, dan
memajukan hak asasi manusia di Kabupaten Wonosobo
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi Kabupaten Wonosobo dalam
rangka untuk melindungi, menghormati, dan memajukan hak asasi manusia di
kabupaten Wonosobo
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan
Perda HAM Wonosobo
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan
dan arah pengaturan dalam Perda HAM Wonosobo.
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D. Metode
Naskah akademik disusun melalui penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis
normatif dengan menggunakan bahan atau materi penelitian data sekunder berupa bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer
dipergunakan sebagai bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder akan
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier akan
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.9
Metode pendekatan yuridis normatif ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data
sekunder baik berupa perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian
dan referensi lainnya. Selain menggunakan data sekunder, naskah akademik ini juga
memanfaatkan data primer yang diperoleh dengan cara diskusi dengan pihak-pihak terkait
(stakeholder) dan dengar pendapat dengan narasumber atau para ahli baik di lingkungan
pemerintah maupun dengan masyarakat. Seluruh data sekunder dan data primer dianalisis
dengan metode analisis data secara kualitatif.

9

SoerjonoSoekanto, PengantarPenelitianHukum, Jakarta, UI Press, Cet.3, 1986, h. 51-52.
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BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian teoretis
1. Hak asasi manusia dan Pengaturannya di Indonesia
Secara universal hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh seseorang
sejak lahir sampai mati sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap orang
memiliki hak untuk menjalankan kehidupan dan apa yang dikendakinya selama tidak
melanggar norma dan tata nilai dalam masyarakat. Hak asasi ini wajib untuk
dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah,
bahkan oleh antar individu. Pengakuan dan pengaturan hak asasi manusia secara
universal dapat dilihat dalam Deklarasi Umum Hak Asasi manusia (DUHAM) beserta
instrumen-instrumen hukum internasional lainnya. Di antaranya: Kovenan Hak-hak
Sipil dan Politik, dan Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Bersama
DUHAM, kedua kovenan tersebut sering disebut sebagai The International Bill of
Human Rights.10 Dalam DUHAM dinyatakan bahwa “All human beings are born free
and equal in dignity and rights”. Ini berarti bahwa hak asasi manusia tidak dapat
dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi tidak dapat dicabut
oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika hal itu terjadi maka
manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Hak
asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dipunyai oleh semua orang sesuai dengan
kondisi yang manusiawi. Hak asasi manusia ini selalu dipandang sebagai sesuatu
yang mendasar, fundamental dan penting.
Secara nasional, hak asasi manusia telah menjadi bagian dari hukum Indonesia.
Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia di Indonesia dapat dilihat dalam dalam
Undang-Undang 1945 hasil amandemen ke-2, Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai Konvensi Internasional terkait hak
asasi manusia yang telah diaksesi oleh Republik Indonesia. Di antaranya: Konvensi
ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa (diratifikasi dengan Undang-Undang No. 19
Tahun 1999); Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja
(diratifikasi dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 1999); Konvensi Internasional
tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (diratifikasi dengan
Undang- Undang No. 29 Tahun 1999); Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi
dan Sosial Budaya (diratifikasi dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005); dan
Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (diratifikasi dengan Undang10

Lihat: Ifdhal Kasim, “Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Menegaskan Kembali Arti Pentingnya”, makalah yang disampaikan pada Lokakarya
yang diselenggarakan oleh PUSHAM UII, Yogyakarta, Hotel Jogja Plaza, 25 Januari 2006

10

Undang No. 12 Tahun 2005). Selain itu, hak asasi manusia diatur pula dalam undangundang khusus tentang perlindungan terhadap perempuan, terhadap anak, dan lain
sebagainya.
Dalam hukum Indonesia, hak asasi manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha
Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia.11 Seperangkat hak tersebut tidak dapat
diingkari, pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat
kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun
mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada
setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu
menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.12
Seperangkat hak yang dimaksud di atas tentu saja adalah hak-hak yang diatur dalam
UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan juga hak-hak yang
sebagaimana diatur dalam Pasal 28A sampai Pasal 28 J UUD 1945. Berdasarkan
ketentuan Pasal 28A-28J Undang-Undang 1945, hak asasi manusia mencakupi:
1. Hak untuk hidup serta hak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
2. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang
sah.
3. Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak anak
atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak
mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan
teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia.
5. Hak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif
untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
6. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
7. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak
dalam hubungan kerja.
8. Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
9. Hak atas status kewarganegaraannya.
10. Hak bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih
pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan,
memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak
kembali.
11. Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap,
11
12

Lihat: Pasal 1 butir 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Lihat: Penjelasan Umum UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
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sesuai dengan hati nuraninya.
12. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
13. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak untuk mencari, memperoleh,
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
14. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta
benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan
dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi.
15. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat
martabat manusia dan hak memperoleh suaka politik dari negara lain.
16. Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak memperoleh pelayanan
kesehatan.
17. Hak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
18. Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara
utuh sebagai manusia yang bermartabat.
19. Hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil
alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
20. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai
pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apapun.
21. Hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan hak
mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
22. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan zaman dan peradaban.
Sementara itu, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia dibagi setidaknya kedalam 10
(sepuluh) jenis hak, yaitu:
1. Hak untuk hidup
2. Hak berkeluarga
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak memperoleh keadilan
5. Hak atas kebebasan pribadi
6. Hak atas rasa aman
7. Hak atas kesejahteraan
8. Hak turut serta dalam pemerintahan
9. Hak wanita, dan
10. Hak anak
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2. Tanggung jawab Negara Terhadap Hak Asasi Manusia
Meskipun pada prinsipnya hak asasi manusia dapat dilanggar oleh setiap orang atau
kelompok, namun berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara
tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan manusia.
Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara
aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut.
Apalagi setelah Negara tersebut meratifikasi atau menjadi pihak pada perjanjian
internasional hak asasi manusia. Dalam kaitan ini, paling tidak Negara memiliki tiga
kewajiban utama, yaitu tugas untuk menghormati, melindungi dan memenuhi.
kewajiban untuk menghormati: Negara memiliki “kewajiban untuk menghormati”
(obligation to respect) berarti bahwa Negara berkewajiban untuk menahan diri untuk
tidak melakukan intervensi, kecuali atas hukum yang sah (legitimate). Kewajiban ini
mengandung larangan tindakan tertentu yang dapat merusak penikmatan hak.
Misalnya, berkenaan dengan hak untuk pendidikan, itu berarti bahwa Pemerintah
harus menghormati kebebasan orang tua untuk mendirikan sekolah-sekolah swasta
dan untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral anak-anak mereka
sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.
kewajiban untuk melindungi: Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak
bukan hanya terhadap pelanggaran yang dilakukan negara, namun juga terhadap
pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain (non-negara)
yang akan mengganggu perlindungan hak asasi manusia. Kewajiban negara untuk
menghormati adalah kewajiban paling dasar. Negara memiliki wewenang yang luas
sehubungan dengan kewajiban ini. Sebagai contoh, hak atas integritas pribadi dan
keamanan mewajibkan Negara untuk memerangi fenomena meluasnya kekerasan
domestik terhadap perempuan dan anak-anak. Walaupun tidak setiap tindakan
kekerasan dilakukan oleh suami terhadap istrinya, atau oleh orang tua terhadap
anak-anak mereka, merupakan pelanggaran hak asasi manusia, yang mungkin Negara
bertanggung jawab, Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengambil tindakan
positif - untuk mengurangi kejadian kekerasan dalam rumah tangga.
kewajiban untuk memenuhi: Negara-negara diminta untuk mengambil tindakan
positif untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dapat dilaksanakan. Adalah
kewajiban Negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif
yudisial, dan praktis, yang perlu untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia.
Sehubungan dengan hak atas pendidikan, misalnya, Negara harus memberikan cara
dan sarana untuk pendidikan dasar gratis dan wajib untuk semua, pendidikan
menengah gratis, pendidikan tinggi, pelatihan kejuruan, pendidikan orang dewasa,
dan penghapusan buta huruf (termasuk langkah-langkah seperti mendirikan sekolah
umum yang cukup atau menyediakan cukup banyak guru).
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Dalam hukum Indonesia, kewajiban dan tanggung jawab hak asasi manusia diatur
dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: Perlindungan,
pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab
negara, terutama pemerintah. Hal ini sejalan dengan Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa Perlindungan, pemajuan,
penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab
Pemerintah. Secara khusus dalam Bab V UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia disebutkan dalam Pasal 71 bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab
menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang
diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundangan-undangan lain, dan hukum
internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik
Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 72 dinyatakan bahwa Kewajiban dan tanggung
jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah
implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.
Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada dasarnya setiap
orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun demikian, di dalam menjalankan
hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
3. Tanggung Jawab, Kewenangan dan Tugas Pemerintah Daerah Terhadap Hak
Asasi Manusia
Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, penyelenggaraan pemerintaan daerah dilakukan
secara desentralisasi melalui pemberian otonomi daerah. Penerapan asas
desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan ini dapat dikatakan telah
diterima secara universal sebagai suatu solusi dari sebuah kondisi bahwa tidak semua
urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secara sentralisasi. Terutama mengingat
kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajemukan struktur
sosial dan budaya lokal serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan.
Pasal 18 UUD 1945 yang sudah diamandemen dan ditambah dengan 18A dan 18B
memberikan dasar dalam penyelenggaraan desentralisasi. Negara Kesatuan
Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi, dan daerah provinsi itu
dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan
daerah. Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan. Dalam rangka menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
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pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah,
Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain.
Dalam Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 disebutkan bahwa Susunan dan tata cara
penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Dalam rangka
menjalankan amanat UUD 1945 tersebut, saat ini telah lahir UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan bunyi Pasal 1 butir 1 UU Nomor 23 Tahun 2014
disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sedangkan urusan pemerintahan diartikan sebagai kekuasaan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.13 Berdasarkan pengertianpengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa pemerintahan daerah
merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah.
Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan kembali
bunyi Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, yang menerangkan bahwa Negara kesatuan
Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas
Daerah Kabupaten dan Kota. Selanjutnya, Daerah kabupaten/kota dibagi atas
kecamatan, dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa. Bunyi Pasal
tersebut jika dihubungkan dengan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, sebagai bagian dari
negara, maka pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab untuk melindungi,
memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia.
Salah satu upaya untuk melaksanakan kewajiban tersebut adalah dengan
melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu
melakukan langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi,
sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain. Langkah implementasi
hak asasi manusia di bidang peraturan perundang-undangan antara lain dapat
dilakukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang memuat nilai –
nilai hak asasi manusia, termasuk produk hukum daerah. Dalam Pasal 18 ayat (6)
UUD 1945 menegaskan, bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan
Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan.14 Dengan demikian, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan
untuk mengatur materi-materi hak asasi manusia dalam peraturan daerah.
Kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur hak asasi manusia ditegaskan
13

Lihat: Pasal 1 butir ke-5 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Lihat: Lampiran Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2012 dan Nomor 77
Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah
14

15

kembali dengan munculnya Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012
tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Tugas HAM Pemerintah Daerah dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori utama,
yaitu: tugas untuk menghormati, kewajiban untuk melindungi dan tugas untuk
memenuhi.15 Tugas untuk menghormati berarti bahwa para pejabat lokal tidak boleh
melanggar HAM melalui tindakan mereka sendiri. Perlu bagi Pemerintah Daerah
untuk menahan diri dari tindakan yang dapat mengganggu warganya menikmati hak
dan kebebasannya dalam yurisdiksinya. Sebagai contoh, dalam kaitannya dengan
kebebasan beragama, Pemerintah Daerah tidak boleh melarang umat beragama, di
luar batas-batas yang dibolehkan, untuk menggunakan ruang publik atau bangunan
kota untuk perayaan keagamaan. Mengenai hak atas kesehatan, Pemerintah Daerah
tidak boleh mencabut akses masyarakat atau kelompok tertentu ke fasilitas
pelayanan kesehatan.
Kewajiban melindungi membutuhkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa
pihak ketiga tidak melanggar hak-hak dan kebebasan individu. Sebagai contoh,
Pemerintah Daerah diminta untuk mengambil tindakan untuk memastikan bahwa
anak-anak tidak dicegah oleh orang lain untuk datang ke sekolah. Kewajiban untuk
melindungi dapat juga misalnya dengan menciptakan lingkungan perkotaan yang
lebih aman yang dapat mengurangi risiko kekerasan, misalnya kekerasan terhadap
perempuan. Tugas untuk memenuhi berarti bahwa Pemerintah Daerah harus
mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi penikmatan hak dan kebebasan.
Sebagai contoh, Pemerintah Daerah wajib memenuhi hak atas pendidikan dengan
mempertahankan sistem pendidikan yang baik. Untuk patuh pada kewajiban untuk
memenuhi hak individu agar tidak didiskriminasi, Pemerintah Daerah dapat
mendirikan secara khusus mekanisme HAM lokal seperti ombudsman atau lembaga
anti-diskriminasi.
4. Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Daerah Melalui Human
rights City
Sebagaimana telah diterangkan di awal, bahwa pemerintah daerah sebagai bagian
dari Negara Kesatuan Republik Indonesia turut serta memikul tanggung jawab dalam
perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Konsep
semacam ini pada dasarnya juga diakui oleh internasional walaupun secara hukum
internasional kewajiban-kewajiban hak asasi manusia yang timbul akibat perjanjian
internasional merupakan kewajiban negara sebagai entitas tunggal – terlepas dari
sifat kesatuan atau federal dan pembagian wilayah administrasi internal. Namun,
setelah meratifikasi perjanjian HAM internasional, Negara/pemerintah pusat dapat
15
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saja mendelegasikan pelaksanaan tersebut kepada tingkatan pemerintahan yang
lebih rendah, termasuk Pemerintah Daerah – dan oleh karenanya Pemerintah Daerah
berkewajiban untuk menjalankan tugas-tugas mereka yang berasal dari kewajiban
negara di bidang HAM internasional. Dengan demikian ada tanggung jawab bersama
antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan HAM. Prinsip
tanggung jawab bersama semacam ini telah beberapa kali digarisbawahi oleh badanbadan perjanjian HAM dan prosedur khusus. Salah satunya disebut dalam Komentar
Umum Nomor 4 (1991), dalam pemenuhan hak atas perumahan yang layak.16
Di sejumlah negara, telah dilakukan berbagai upaya membumikan hak asasi manusia
dalam aktivitas-aktivitas otoritas daerah, salah satunya melalui apa yang disebut
sebagai human rights city atau kota hak asasi manusia.17 Gagasan tentang "kota hak
asasi manusia" adalah salah satu inisiatif yang dikembangkan secara global dengan
tujuan melokalkan hak asasi manusia. Gagasan ini didasarkan pada pengakuan
terhadap kota sebagai pemain kunci dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi dan
umumnya mengacu pada sebuah kota yang pemerintahan dan penduduknya secara
moral dan hukum diatur dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Inisiatif tersebut
berangkat dari gagasan bahwa, agar norma dan standar hak asasi manusia
internasional berlaku efektif, semua warga kota harus mengerti dan memahami hak
asasi manusia sebagai kerangka bagi pembangunan berkelanjutan dalam komunitas
mereka. Konsep ini diluncurkan pada tahun 1997 oleh Gerakan Rakyat untuk
Pendidikan HAM, sebuah organisasi internasional nonprofit yang bergerak di bidang
pelayanan.18 Konsep ini dikembangkan lebih lanjut, terutama sebagai sebuah konsep
normatif, oleh Forum Kota Hak Asasi Manusia Dunia (World Human Rights Cities
Forum) yang berlangsung setiap tahun di kota Gwangju (Republik Korea).
Deklarasi Gwangju tentang Kota Hak Asasi Manusia19 yang disahkan pada tanggal 17
Mei 2011 mendefinisikan kota hak asasi manusia sebagai sebuah komunitas lokal
maupun proses sosial-politik dalam konteks lokal di mana hak asasi manusia
memainkan peran kunci sebagai nilai-nilai fundamental dan prinsip-prinsip
panduan.20 Sebuah kota hak asasi manusia menghendaki tata kelola hak asasi
16
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Penjelasan tentang human rights city ini selanjutnya diambil dari Progress report of the Advisory Committee on the role of local government in
the promotion and protection of human rights, including human rights mainstreaming in local administrationand public services yang
disampaikan pada sidang kesepuluh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada bulan September 2014
18
The Human Rights Cities Programme yang dijalankan oleh People’s Movement for Human Rights Education (PDHRE) mencakupi
pengembangan 30 kota hak asasi manusia dan pelatihan 500 pemimpin muda masyarakat di empat lembaga pembelajaran regional bagi
pendidikan hak asasi manusia.
19
Diperoleh dari www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Gwangju_Declaration_on_HR_City_final_edited_version_110524.pdf.
20
PDHRE mendefinisikan kota hak asasi manusia sebagai sebuah “ kota atau komunitas di mana orang-orang dengan itikad baik, dalam
pemerintahan, organisasi dan lembaga, berusaha dan membiarkan sebuah kerangka hak asasi manusia memandu pembangunan kehidupan
masyarakat” (Lihat“Human Rights Learning and Human Rights Cities: Achievements Report”, 2007; diperoleh dari
www.pdhre.org/achievements-HR-cities-mar-07.pdf). Kota hak asasi manusia juga bisa didefinisikan sebagai “sebuah komunitas, yang seluruh
anggotanya – dari warga negara biasa dan aktivis komunitas hingga pembuat kebijakan dan pejabat daerah – mengupayakan dialog komunitas
dan melakukan tindakan-tindakan untuk membenahi kehidupan dan keamanan perempuan, laki-laki dan anak-anak berdasarkan norma dan
standar hak asasi manusia”. Lihat Stephen P. Marks dan Kathleen A. Modrowski bersama Walther Lichem, Human Rights Cities: Civic
Engagement for Social Development. (UN-Habitat-PDHRE, 2008), hlm. 45. Diperoleh dari www.pdhre.org/Human_Rights_Cities_Book.pdf.
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manusia secara bersama dalam konteks lokal, di mana pemerintah daerah, parlemen
daerah (DPRD), masyarakat sipil, sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya
bekerja sama meningkatkan kualitas hidup bagi semua orang dalam semangat
kemitraan berdasarkan standar dan norma-norma hak asasi manusia. Pendekatan
hak asasi manusia terhadap tata pemerintahan lokal meliputi prinsip demokrasi,
partisipasi, kepemimpinan yang bertanggung jawab, transparansi, akuntabilitas, nondiskriminasi, pemberdayaan dan supremasi hukum. Konsep kota hak asasi manusia
juga menekankan pentingnya memastikan partisipasi luas dari semua aktor dan
pemangku kepentingan, terutama kelompok marginal dan rentan, dan pentingnya
perlindungan hak asasi manusia yang efektif dan independen serta mekanisme
pemantauan yang melibatkan semua orang. Konsep ini mengakui pentingnya kerja
sama antardaerah dan internasional serta solidaritas berbagai kota yang terlibat
dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.21
Prinsip-prinsip Panduan Gwangju bagi Kota Hak Asasi Manusia yang disahkan pada
tanggal 17 Mei 201422 dalam pertemuan Forum Kota-kota Hak Asasi Manusia Dunia
yang Keempat memuat prinsip-prinsip sebuah kota hak asasi manusia sebagai
berikut: hak atas kota; non-diskriminasi dan tindakan afirmatif; inklusi sosial dan
keragaman budaya; demokrasi partisipatoris dan pemerintahan yang akuntabel;
keadilan sosial, solidaritas dan keberlanjutan; kepemimpinan dan pelembagaan
politik; pengarusutamaan hak asasi manusia; koordinasi lembaga-lembaga dan
kebijakan yang efektif; pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia, dan hak atas
kompensasi.
Konsep-konsep lain dikembangkan, baik dalam doktrin maupun praktik, yang pada
dasarnya bertujuan sama. Salah satunya adalah “hak atas kota” yang pertama kali
dikemukakan oleh filsuf Perancis Henri Lefebvre23; konsep ini terutama mengacu
pada hak warga dan “para pengguna” suatu kota untuk berpartisipasi dalam urusan
publik setempat dan menetapkan tata ruang kota. 24 Sejauh ini konsep “hak atas kota”
sudah dilembagakan secara terbatas, misalnya Peraturan Kota Brasil (2001), 25
Piagam Montreal tentang Hak dan Tanggung Jawab (2006)26 dan Piagam Mexico City
untuk Hak terhadap Kota (2010).27 Yang terakhir ini menyebutkan enam prinsip
fundamental yang sangat diperlukan bagi promosi hak atas kota: (a) pelaksanaan
penuh hak asasi manusia dalam dalam suatu kota; (b) fungsi sosial kota, tanah dan
properti; (c) manajemen demokratis kota; (d) produksi demokratis kota dan
produksi di kota; (e) pengelolaan berkelanjutan dan bertanggung jawab atas milik
21

Gwangju Declaration on Human Rights City (lihat catatan kaki 25 di atas).
Diperoleh dari www.uclg-aspac.org/uploads/Gwangju_Guiding_Principles_for_Human_Rights_
City_adopted_on_17_May_2014.pdf.
23
Henri Lefebvre, Le Droit à la ville (Paris, Éditions du Seuil, 1968).
24
The Habitat International Coalition dan Housing and Land Rights Network sudah bekerja selama dekade terakhir untuk mempromosikan dan
mengembangkan definisi “hak atas kota”.
25
Diperoleh dari www.ifrc.org/docs/idrl/945EN.pdf.
26
Diperoleh dari http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=3036,3377687&_dad=portal&_
schema=PORTAL.
27
Bisa dilihat di: www.hic-net.org/articles.php?pid=3717.
22
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umum (warisan alam, budaya dan sumber daya energi) yang ada di kota dan
sekitarnya; dan (f) kota yang demokratis serta adil merata.
Hak atas kota ditetapkan secara khusus dalam Piagam Dunia untuk Hak atas Kota
(2005);28 berbagai organisasi dan jaringan, termasuk UNESCO dan UN-HABITAT,
berpartisipasi dalam penyusunan dokumen penting tersebut. Piagam ini
mendefinisikan hak atas kota sebagai pemanfaatan kota yang adil-merata sesuai
dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, demokrasi, kesetaraan dan keadilan sosial.
Inilah hak kolektif warga kota yang memberi mereka hak sah untuk bertindak dan
mengelola, berdasarkan pada penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan
mereka, ekspresi dan praktik budaya mereka, dengan tujuan melaksanakan hak
mereka untuk menentukan nasib sendiri dan mencapai standar hidup yang layak. Hak
atas kota ini saling bergantung dengan hak asasi manusia lainnya yang diakui secara
internasional, termasuk hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan
sebagaimana didefinisikan dalam berbagai perjanjian hak asasi manusia
internasional. Piagam ini juga menyatakan nilai-nilai tertentu yang belum dituangkan
secara eksplisit dalam hukum perjanjian internasional sebagai hak dan kewajiban,
antara lain produksi sosial perumahan/habitat dan hak atas “pembangunan
perkotaan yang berkelanjutan dan berkeadilan”. Piagam ini juga menyatakan hak atas
transportasi dan mobilitas publik, serta hak atas lingkungan hidup.
Konsep “hak-hak kota” muncul selama beberapa dekade terakhir sebagai alternatif
untuk dilepasnya tanggung jawab dan sumber daya pemerintah pusat dan negara
bagian dalam globalisasi pasar. Banyak kota yang semakin menjadi subordinat
lembaga-lembaga pengambilan keputusan pusat, anggaran dan investasi pusat,
padahal pemerintah kota harus menghidupi diri sendiri dan/atau bersaing berebut
sumber daya bagi pembangunan dan pelayanan, sering tanpa kewenangan untuk
menarik pajak penghasilan atau berpartisipasi efektif dalam keputusan-keputusan
yang mempengaruhi alokasi. Dalam kasus demikian, otoritas daerah menghadapi
kemungkinan harus mengandalkan privatisasi barang dan jasa publik – dengan
konsekuensi ekonomi yang lazimnya berbahaya bagi masyarakat miskin – dan/atau
mencari dukungan fiskal dari pasar keuangan swasta. Konsep ini bisa juga menunjuk
pada hak administratif, politik dan ekonomi dari pemerintah daerah dalam kaitannya
dengan otoritas nasional/federal, di samping pada kehadiran dan peran pemerintah
daerah vis-à-vis lembaga-lembaga internasional dan multilateral (Perserikatan
Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dll).
Guna menunaikan tanggung jawab terhadap hak asasi manusia, otoritas daerah harus
memiliki kekuasaan dan sumber daya keuangan yang diperlukan. Pelaksanaan yang
memadai hak asasi manusia, terutama hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, oleh
otoritas daerah membutuhkan sumber daya keuangan. Perlu ditekankan secara
khusus bahwa kewenangan apa pun yang dilimpahkan kepada otoritas daerah tidak

28

Diperoleh dari http://portal.unesco.org and www.hic-net.org.
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akan efektif tanpa sumber daya keuangan bagi pelaksanaannya.29 Selain itu, memiliki
ketentuan hukum eksplisit yang mewajibkan pemerintah daerah melindungi dan
memajukan hak asasi manusia merupakan pendekatan yang baik. Lebih jauh,
ketentuan semacam itu membebankan kewajiban yang jelas pada otoritas daerah
untuk menerapkan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam memberikan
pelayanan publik sesuai kewenangan mereka. Akibatnya, hal tersebut akan
mendorong para pemegang hak untuk menuntuk hak-hak mereka kepada otoritas
daerah.
Lebih jauh, otoritas daerah harus memajukan pemahaman tentang dan
penghormatan terhadap hak asasi manusia semua individu dalam yurisdiksinya
melalui pendidikan dan pelatihan. Secara khusus, otoritas daerah harus
menyelenggarakan, secara sistematis, pelatihan hak asasi manusia bagi wakil-wakil
terpilih mereka dan staf administrasi serta penyebaran informasi yang relevan bagi
warga masyarakat tentang hak-hak mereka. Dengan mempromosikan hak asasi
manusia, pemerintah daerah dapat membantu membangun budaya hak asasi
manusia dalam masyarakat. Selain itu, Pemerintah daerah harus memberi perhatian
khusus bagi perlindungan dan pemajuan hak-hak kelompok rentan dan kelompok
kurang beruntung, seperti penyandang cacat, etnis minoritas, masyarakat adat,
korban diskriminasi seksual, anak-anak dan manula. Dalam hal ini, kualitas layanan
yang diberikan pemerintah daerah kepada kelompok-kelompok semacam itu
“menguji” sejauh mana pemerintah daerah menghormati hak asasi manusia dalam
praktiknya. 30
Berdasarkan uraian di atas, konsep “kota hak asasi manusia” cukup relevan untuk
diterapkan di Indonesia melalui pemerintah daerah. Antara lain karena faktor-faktor
sebagai berikut: (1) Pemerintahan daerah di indonesia menganut asas desentralisasi
dan otonomi yang memberi keleluasaan bagi daerah untuk mengurus rumah
tangganya sendiri; (2) melalui penerapan otonomi daerah, pada dasarnya
pemerintah memiliki sumber daya sendiri dalam menjalankan pemerintahannya,
selain itu memiliki sumber keuangan tersendiri melalui kebijakan perimbangan
keuangan pemerintah pusat dan dareah; (3) secara konstitusional pemerintah daerah
pada dasarnya mempunyai tanggung jawab yang sama dengan pemerintah pusat
dalam memikul tanggung jawab perlindungan, penghormatan, penegakan, dan
pemajuan hak asasi manusia; (4) kondisi wilayah Indonesia yang luas secara
geografis maupun administratif pada dasarnya menempatkan pemerintah daerah
sebagai pelayan utama bagi warga negara, oleh karena itu pemerintah daerah pada
dasarnya merupakan ujung tombak bagi penghormatan, perlindungan, dan pemajuan
hak asasi manusia.

29

Piagam Eropa tentang Pemerintahan Otonom Daerah (lihat catatan 1 di atas) menyatakan bahwa otoritas daerah “berhak, sesuai kebijakan
ekonomi nasional, atas sumber daya keuangan sendiri, yang mereka kelola secara bebas dalam kerangka kekuasaan mereka”, dan bahwa
sumber daya mereka “harus seimbang dengan tanggung jawab yang dibebankan oleh konstitusi dan undang-undang” (Pasal 9, ayat (1) and (2)).
30
International Council on Human Rights Policy, “Local Government and Human Rights: Doing Good Service” (Versoix, Switzerland, 2005), hlm.
6. Diperoleh dari www.ichrp.org/files/reports/11/124_report.pdf.
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B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma
Sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 Pemerintah Daerah berhak
menetapkan peraturan daerah guna pelaksanaan otonomi yang diberikan oleh
Pemerintah Pusat. Peraturan daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional
yang berdasarkan Pancasila, yang merupakan instrumen kebijakan untuk melaksanakan
otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.
Peraturan daerah merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, karena itu peraturan daerah tunduk pada ketentuan
hierarki Peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1)
Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan menyebutkan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi
daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau
penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi. Sedangkan
dalam Pasal 236 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan
bahwa materi muatan Perda: (a) penyelenggaraan Otonomi Dareah dan Tugas
Pembantuan; dan (b) penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi. Selain materi muatan tersebut, Perda dapat memuat materi muatan
lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
asas:
a. Pengayoman: bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus
berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
b. Kemanusiaan: bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus
mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan
martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c. Kebangsaan: bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus
mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap
menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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d. Kekeluargaan: bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus
mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan
keputusan.
e. Kenusantaraan: bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan
senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi
Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian
dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
f. bhinneka tunggal ika: bahwa Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus
memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus
daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g. Keadilan: Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan: bahwa setiap Materi
Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat
membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan,
gender, atau status sosial.
i. ketertiban dan kepastian hukum: bahwa setiap Materi Muatan Peraturan
Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
melalui jaminan kepastian hukum.
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan: bahwa setiap Materi Muatan
Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian,
dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa
dan negara.
Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan menyebutkan bahwa selain mencerminkan asas-asas tersebut, peraturan
Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum
Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.
Dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi
Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan bahwa secara umum
pmbentukan produk hukum daerah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu:
Non Diskriminasi: Materi muatan produk hukum daerah tidak boleh bersifat
diskriminasi dalam bentuk pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung
ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras,
etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa,
keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan
pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar
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dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum,
sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
Kesetaraan Gender: Masalah pokok untuk mengupayakan substansi produk hukum
daerah termasuk teknis kebijakan operasional yang sensitif dan responsif terhadap
berbagai persoalan dalam masyarakat, diantaranya persoalan kesenjangan gender.
Langkah praktis dan strategis untuk menciptakan dan mewujudkan peraturanperundang undangan yang materi muatannya sensitif dan responsif gender yaitu melalui
pengintegrasian perspektif gender dalam suatu produk hukum daerah dan/atau
kebijakan teknis operasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman
sebagaimana yang diidamkan oleh masyarakat luas.
Pembagian Urusan Pemerintahan: Bahwa dalam parameter hak asasi manusia
mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan: Bahwa dalam Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 dalam kebijakanya harus sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang di
dasarkan pada peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana
dimuat dalam Pasal 237 disebutkan bahwa Asas pembentukan dan materi muatan Perda
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang
tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Terkait dengan konsep “Kota Hak Asasi Manusia”, sebagaimana dicantumkan dalam
Prinsip-prinsip Panduan Gwangju bagi Kota Hak Asasi Manusia yang disahkan pada
tanggal 17 Mei 2014, prinsip-prinsip sebuah kota hak asasi manusia sebagai berikut:
1. hak atas kota;
2. non-diskriminasi dan tindakan afirmatif;
3. inklusi sosial dan keragaman budaya;
4. demokrasi partisipatoris dan pemerintahan yang akuntabel;
5. keadilan sosial, solidaritas dan keberlanjutan;
6. kepemimpinan dan pelembagaan politik;
7. pengarusutamaan hak asasi manusia;
8. koordinasi lembaga-lembaga dan kebijakan yang efektif;
9. pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia, dan hak atas kompensasi.
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C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan
yang dihadapi masyarakat
1. Praktik Pengaturan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintahan Daerah di
Beberapa Negara
Pada sub bagian ini akan digambarkan praktek pengaturan hak asasi manusia di
sejumlah negara (Amerika Serikat, Swedia, India dan Filipina) khususnya yang
berada di tingkat lokal (Pemerintahan Daerah) pada negara-negara tersebut.
Pemilihan negara-negara tersebut lebih didasarkan pada ketersediaan informasi
yang tersedia dan dapat diakses. 31
a. Amerika Serikat
Amerika Serikat adalah negara republik dengan bentuk federasi (federal) yang
terdiri atas 50 negara bagian. Pusat Pemerintahan (federal) berada di
Washington DC. dan sekaligus sebagai Pusat Pemerintah Negara Bagian (state).
Dengan bentuk negara semacam ini, terdapat pembagian kekuasaan untuk
pemerintah federal maupun negara bagian sebagaimana diatur didalam
konstitusi negara federal. Pemerintah federal memiliki sejumlah kekuasaan yang
berdasarkan konstitusi negara federal didelegasikan kepadanya. Sementara,
Pemerintah Negara Bagian memiliki semua kekuasaan yang tidak didelegasikan
kepada Pemerintah Federal.
Sistem pemerintahan negara bagian menganut prinsip yang sama dengan
Pemerintahan Federal. Tiap negara bagian dipimpin oleh gubernur dan wakil
gubernur sebagai eksekutif. Terdapat pula parlemen yang terdiri atas 2 badan,
yaitu Senat Negara Bagian mewakili daerah yang lebih rendah setingkat
kabupaten dan Badan Perwakilan (Kongres) Negara Bagian sebagai perwakilan
rakyat negara bagian. Untuk kasus pengaturan oleh Negara Bagian dan
Pemerintahan Lokal yang terkait dengan hak asasi manusia dalam kajian ini
mengambil contoh pengaturan yang dilakukan oleh Negara Bagian Illinois dan
Pemerintah Kota New York di Negara Bagian New York.
i.

Pengaturan Hak Asasi Manusia oleh Negara Bagian Illinois
Negara Bagian Illinois seperti halnya Negara Bagian lain di Amerika Serikat
memiliki kekuasaan untuk mengatur hal-hal yang bukan menjadi kekuasaan
Pemerintah Federal. Kekuasaan ini
dijalankan diantaranya dengan
melakukan pengaturan melalui pembuatan peraturan perundang- undangan
di tingkat negara bagian. Terkait masalah hak asasi manusia, sejumlah hak
selain diatur didalam Konstitusi Negara Federal dalam bentuk “Bill of Rights”
juga diatur dalam Konstitusi Negara Bagian Illinois dalam pasal-pasal

31

Bagian ini diadopsi dari hasil penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Sipil dan Politik pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Departemen Hukum dan HAM t e n t a n g Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia.
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mengenai “Bill of Rights” dan Undang-Undang Negara Bagian Ilinois
mengenai Illinois Human Rights Act yang telah diamandemen beberapa kali
diantaranya melalui Bill No. SB0593 mengenai Person with a Disability dan Bill
No. SB1099 mengenai Violations.
Dalam sistem hukum di Amerika Serikat, sebuah Konstitusi Negara Bagian
seperti di Negara Bagian Illinois memiliki kedudukan hukum tertinggi diatas
Undang-Undang yang dibuat di Negara Bagian Illinois, namun demikian tidak
boleh bertentangan dengan isi Konstitusi Negara Federal Amerika Serikat.
Sebuah Konstitusi Negara Bagian termasuk di Negara Bagian Illinois biasanya
terdiri atas sejumlah bagian yakni bagian yang memuat mengenai “Bill of
Rights” sebagaimana dimuat dalam Konstitusi Federal. Beberapa Negara
Bagian bahkan melakukan pengaturan sejumlah “Bill of Rights” dalam
konstitusi Negara Bagiannya yang tidak diatur dalam Konstitusi Federal.
Dengan demikian, dimungkinkan bagi sebuah Negara Bagian di Amerika
Serikat untuk mengatur sejumlah Hak- Hak Asasi Dasar yang belum
dimasukkan dalam Konstitusi Negara Federal untuk diatur dalam Konstitusi
Negara Bagiannya. Untuk Konstitusi Negara Bagian Illinois sendiri terdapat
25 pasal yang mengatur mengenai Bill of Rights ini, yakni Hak Inheren dan
Inalienable; Due Process dan Perlindungan Setara; Kebebasan Beragama;
Kebebasan Berbicara; Hak untuk Berkumpul dan Membuat Petisi; Hak
terkait Pencarian, Penggeledahan, Kebebasan Pribadi dan Intersepsi; Hak
Dakwaan dan Sidang Pendahuluan; Hak setelah Didakwa; Hak Korban
Kejahatan; Jaminan dan Hak untuk Diperiksa Dimuka Hakim (Bail and
Habeas Corpus); Self-Incrimination dan Bahaya Ganda; Hak Pembatasan
Hukuman setelah Dinyatakan Bersalah; Hak untuk Memperbaiki dan
Keadilan; Pengadilan oleh Juri; Imprisonment for Debt; Hak Eminent Domain;
Ex Post Facto Laws and Impairing Contracts, Tidak Ada Diskriminasi dalam
Pekerjaan dan Penjualan dan Atau Penyewaan Properti; Tidak Ada
Diskriminasi atas Dasar Jenis Kelamin; Tidak Ada Diskriminasi terhadap
Penyandang Cacat; Martabat Individu; Quartering of Soldiers; Hak untuk
Mempersenjatai; Prinsip-Prinsip Dasar; serta Hak untuk Mempertahankan.
Selain pengaturan mengenai Bill of Rights, di dalam Konstitusi Negara Bagian
Illinois juga diatur sejumlah hal seperti: Kekuasaan dari Negara Bagian; Hak
Pilih dan Pemilihan Umum; Lembaga Legislatif; Lembaga Eksekutif; Lembaga
Peradilan; Pemerintahan Daerah; Keuangan; Pendapatan Negara Bagian;
Pendidikan; Masalah Lingkungan; Milisi; Pengaturan Umum; serta Revisi
Konstitusi.
Selain diatur didalam Konstitusi Negara Bagian melalui pasal-pasal mengenai
Bill of Rights, Hak Asasi Manusia juga diatur secara khusus dalam UndangUndang mengenai Hak Asasi Manusia yang dikenal sebagai Illinois Human
Rights Act. Di dalam Undang-Undang Negara Bagian ini selain diatur
mengenai Pengaturan Umum juga diatur mengenai Hak-hak terkait
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Pekerjaan; Hak-hak terkait Transaksi Real Estate; Hak-Hak Terkait
Pemberian Kredit Keuangan; Hak-Hak terkait Akomodasi Publik; Hak-Hak
terkait Pendidikan Tinggi; Pengaturan Tambahan terkait Pelanggaran HakHak Sipil Warga; Pengaturan mengenai Departemen Hak Asasi Negara
Bagian Illinois; Pengaturan mengenai Komisi Hak Asasi Manusia Negara
Bagian Illinois; Pengaturan mengenai Tabungan (Savings Provisions); serta
Pengaturan mengenai Upaya Hukum yang dapat dilakukan.
ii.

Pengaturan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah Kota New York
Keberadaan sebuah Pemerintahan Lokal/Daerah seperti di Kota New York
berada di dalam Pengaturan oleh Konstitusi Negara Bagian. Dalam hal
Pemerintahan Kota New York diatur didalam Konstitusi Negara Bagian New
York. Pada umumnya, sebuah Pemerintahan Daerah/Lokal di Amerika Serikat
dapat berbentuk countries, townships, municipalities dan special districts.
Pemerintahan Daerah ini dibentuk dan tergantung kepada Negara Bagian.
Sebuah Negara Bagian dapat mengambil alih Pemerintahan bahkan
menghapus sebuah Pemerintahan Daerah. Konstitusi Negara Bagian juga
mengatur mengenai kekuasaan dan tugas dari Pemerintahan Daerah; Bentuk
Pemerintahan Daerah, serta Jenis Pajak yang dapat dipungut oleh sebuah
Pemerintahan Daerah.
Dalam konteks kota New York yang berada di bawah yurisdiksi Negara
Bagian New York, maka kota New York berdasarkan ketentuan Konstitusi
Negara Bagian New York diberi kekuasaan untuk membuat Undang-Undang
sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi, termasuk
didalamnya untuk melakukan pengaturan organisasi terkait dengan sebuah
kekuasaan tertentu.
Dalam hal pengaturan mengenai hak asasi manusia, kota New York
memiliki sebuah Undang-Undang khusus mengenai hal ini yakni UndangUndang yang dikenal sebagai The New York City Human Rights Law
(Administrative Code of the City of New York Title 8). Di Negara Bagian New
York sendiri selain diatur didalam Undang-Undang Negara Bagian di dalam
Pasal-Pasal mengenai “Bill of Rights” maupun sejumlah pasal-pasal terkait
lainnya didalam konstitusi, juga diatur didalam “New York Human Rights
Law” (New York State Executive Law, Article 15 Human Rights Law).Dalam hal
pengaturan mengenai hak asasi manusia di Kota New York melalui The New
York City Human Rights Law, diatur sejumlah hal seperti Jaminan mengenai
Kebijakan Pemerintah Kota yang tidak diskriminatif; Komisi Hak Asasi
Manusia Kota New York baik tentang kekuasaan, tugas, fungsi, dan
hubungannya dengan lembaga Pemerintahan lainnya; Praktek- praktek
diskriminasi yang bertentangan dengan hukum; Korban kekerasan
domestik; mekanisme komplain; yudicial review; serta sejumlah aturan lain
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terkait pengenaan hukuman bagi pelanggaran terhadap ketentuan yang ada
dalam Undang-Undang ini.
b. Swedia
Swedia merupakan sebuah Negara Kerajaan Konstitusional. Penyelenggaraan
Pemerintahan di Swedia dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Di Swedia,
hak asasi manusia terutama dilindungi lewat tiga Undang- undang
Konstitusional: Undang-undang Instrumen Pemerintah, Undang-undang
Kebebasan Pers dan Undang-undang Pokok atas Kebebasan Ekspresi. Kebebasan
pers sudah dilindungi dalam Konstitusi sejak abad ke-18 dan hak ini merupakan
salah satu hak yang paling tua di Swedia. Selain Undang-undang tersebut,
Undang-undang terbaru yang sudah diberlakukan terkait dengan Hak Asasi
Manusia adalah Undang-undang tentang Diskriminasi yang disahkan pada 5 Juni
2008.
Perlindungan hak asasi manusia terutama ditangani di dua bab yang pertama
dari Undang-undang Instrumen Pemerintah. Bab pertama memperlihatkan
bahwa kekuasaan publik itu sebaiknya digunakan dengan rasa hormat untuk
kesetaraan semua dan untuk kebebasan dan martabat individu. Selain itu bagian
ini juga menyebutkan bahwa kekuasaan publik harus melindungi hak untuk
bekerja, perumahan dan pendidikan dan harus memajukan kesejahteraan
sosial, keamanan dan lingkungan yang baik untuk orang yang tinggal di
dalamnya.
Bab kedua termasuk peraturan atas hak-hak dasar dan kebebasan, seperti
misalnya, kebebasan berpendapat baik positif dan negatif, dan integritas fisik.
Bab yang sama membuat semakin jelas bahwa bahwa Undang-undang dan
peraturan lain tidak boleh menyebabkan siapapun warga negara dirugikan hanya
karena dia adalah minoritas dalam hal ras, warna kulit atau asal etnik. Bagian ini
juga menyebutkan bahwa undang-undang dan peraturan lain tidak boleh
menyebabkan siapapun warganegara dirugikan hanya karena jenis kelaminnya,
kecuali kalau peraturan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mencapai
kesetaraan di antara laki-laki dan wanita atau berlaku didalam tugas kemiliteran
atau pekerjaan lain yang sejenis. Pengaturan lainnya dalam undang-undang
dasar menggambarkan kondisi pengecualian dimana hak untuk terlibat dalam
bisnis diizinkan, dan secara sah mengatur hak-hak Suku Sami untuk terlibat
dalam peternakan rusa kutub. Hak untuk pendidikan dasar yang gratis di sekolah
negeri juga dilindungi dalam Undang-undang Dasar Swedia.
Bab kedua Undang-undang Instrumen Pemerintah juga memasukan pengaturan
atas hak-hak dasar dan kebebasan dimana pembatasan atas hak-hak dasar dan
kebebasan dapat diizinkan, serta bentuk untuk kebijakan pembatasan tersebut
serta asas umum yang harus dipatuhi apabila dilakukan pembatasan. Sebuah
pembatasan harus didukung oleh undang-undang, dan hanya mungkin
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dilakukan untuk mencapai tujuan yang dapat diterima dalam masyarakat
demokratis. Sebuah pembatasan tidak boleh melewati batas yang telah
ditetapkan untuk mencapai maksudnya atau menjadi begitu ekstensif sehingga
kebebasan pendapat sebagai salah satu dasar demokrasi terancam atau sebuah
pembatasan tidak boleh dilakukan semata-mata karena politik, agama,
kebudayaan atau kepercayaan lainnya.
Tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran terhadap
Hak Asasi Manusia di Swedia terutama berada pada Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah. Di tingkat pusat, sejumlah kementerian memiliki tanggung
jawab terhadap hal ini, yakni Menteri Integrasi dan Kesetaraan Jender, Menteri
Kesehatan Publik, serta Menteri Migrasi dan Kebijakan Asilum. Selain 3 (tiga)
Kementerian ini, di tingkat Pusat juga terdapat lembaga Pemerintah lainnya
seperti sejumlah Komisi Ombudsman yang memiliki tanggung jawab dalam
memastikan tidak terjadinya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia di Swedia
yakni Komisi Ombudsman untuk Kesetaraan Kesempatan; Komisi Ombudsman
untuk Diskriminasi Etnik; Komisi Ombudsman untuk Disability, Komisi
Ombudsman untuk Diskriminasi berdasarkan Orientasi Seksual; serta Komisi
Ombudsman untuk Masalah Anak-Anak.
Selain Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah dan Dewan Daerah memiliki
tanggungjawab dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Terkait Pemerintah
Daerah ini, maka saat ini terdapat kurang lebih sebanyak 18 County, 2 Regions,
dan 289 Municipality di Swedia. Pemerintah Daerah di Swedia memiliki sejumlah
tanggung jawab utama diantaranya terkait pelayanan sosial, sistem sekolah
negeri serta isu perencanaan dan pembangunan kota. Atas dasar sukarela,
Pemerintah Daerah juga terlibat dalam sejumlah aktivitas seperti penanganan
anak putus sekolah, budaya, energi dan sektor bisnis. Terkait tugas-tugas
utama dari Pemerintah Daerah ini, banyak dari hak-hak dasar dan kebebasan
yang telah menjadi komitmen Negara Swedia dilaksanakan di tingkat
lokal/daerah. Hal ini sejalan dengan fungsi dari Pemerintah Daerah di Swedia
sebagai otoritas yang bertanggungjawab untuk sejumlah aktivitas yang
signifikan bagi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Banyak kebijakan yang
telah didelegasikan ke Pejabat Daerah terkait dengan hal ini. Karenanya,
Pemerintah Daerah dan Dewan Daerah memainkan peranan penting dalam
merealisasikan hak asasi manusia di Swedia.
Pemerintah Daerah dan Dewan Daerah di Swedia terdiri atas 2 (dua) tingkatan,
yakni Pemerintahan dan Dewan di tingkat County/region dan Pemerintahan dan
Dewan di tingkat Municipality. Pemerintah Daerah di tingkat County/Regions
menangani urusan-urusan yang terlalu mahal apabila ditangani oleh
Municipality, yakni urusan-urusan yang terkait dengan kesehatan publik dan
pengobatan medis; penanganan kesehatan gigi publik; serta pembangunan
regional (transportasi umum, budaya, dukungan terhadap industri dan
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perdagangan, serta pariwisata). Pelaksanaan kewenangan dari Pemerintah di
tingkat County/Regions ini dilaksanakan baik oleh Dewan, Badan Eksekutif,
maupun Komite yang masing-masing memiliki tugas dan fungsinya sendiri.
Kedudukan tertinggi berada di Dewan yang salah satu tugasnya adalah memilih
eksekutif dan menentukan keberadaan komite. Dalam pelaksanaan tugastugasnya, Pemerintah County/Regions mendapatkan pengawasan dan dukungan
rutin dari Pemerintah Pusat. Setiap tahun, keuangan dari Pemerintah
County/Regions selalu diaudit. Apabila masyarakat merasa tidak puas dengan
pelayanan kesehatan yang diberikan, maka masyarakat dapat mengajukan
komplain dan melaporkannya kepada Komisi Ombudsman Pasien dan Komite
Ombudsman Pasien.
Sementara itu, Pemerintah Daerah di tingkat Municipality memiliki tugas dan
tanggung jawab dalam memberikan sejumlah pelayanan
yakni
penyelenggaraan sekolah dasar hingga menengah; penanganan manusia lanjut
usia; pemberian bantuan kepada penyandang cacat; pelayanan pertolongan;
pelayanan air bersih dan limbah; perpustakaan publik; serta transportasi
publik (bekerjasama dengan County/regions). Pemerintah Municipality juga
berwenang untuk memberikan izin perencanaan atau izin penjualan minuman
keras. Pemerintah Municipality juga memainkan peranan aktif dalam
mempromosikan pariwisata, budaya dan kewirausahaan. Seperti halnya di
tingkat county/regions, maka pelaksanaan kewenangan municipality
dilaksanakan baik oleh Dewan, Badan Eksekutif, maupun Komite yang masingmasing memiliki tugas dan fungsinya sendiri. Kedudukan tertinggi berada di
Dewan yang salah satu tugasnya adalah memilih eksekutif dan menentukan
keberadaan Komite.
Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Pemerintah
Municipality mendapatkan pengawasan dan dukungan rutin dari Pemerintah
Pusat. Setiap tahun, keuangan dari Pemerintah Municipality selalu di audit.
Apabila masyarakat merasa tidak puas dengan kebijakan yang dibuat oleh
Pemerintah Municipality, maka masyarakat dapat mengajukan gugatan
administrasi dan atau gugatan hukum melalui lembaga peradilan.
c. India
India merupakan sebuah negara federal yang terdiri atas 25 (dua puluh lima
negara bagian dan 2 (dua) wilayah union (Delhi dan Pondicherry). Di bawah
negara bagian dan wilayah union tersebut saat ini terdapat hampir 600 distrik
panchayat di wilayah pedesaan dan 96 korporasi kota di wilayah perkotaan.
Distrik dan korporasi kota ini yang merupakan pemerintahan daerah di India
di bawah negara bagian dan wilayah union. Di bawah panchayat masih terdapat
institusi blok panchayat dan gram panchayat sementara di bawah korporasi
kota terdapat kotamadya dan nagar panchayat.
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India merupakan sebuah negara yang dikenal memiliki masyarakat yang tidak
setara, memiliki sejumlah hirarkhi sosial (sistem kasta) serta membedakan
antara orang miskin dan kaya. Karenanya, keberadaan nilai-nilai tradisional
yang dimiliki oleh India ini menjadikan isu mengenai hak asasi manusia harus
dilihat dalam konteks nilai-nilai budaya yang ada tersebut.
Terkait dengan keberadaan niai-nilai tradisional tersebut, maka terdapat 2 (dua)
nilai ekstrim dalam pelaksanaan hak asasi manusia di India. Pada satu sisi pada
masyarakat India terdapat nilai-nilai tradisional yang kurang menjunjung tinggi
terhadap hak-hak asasi manusia dan masih tetap berlaku hingga saat ini,
sementara di sisi lainnya konstitusi India mengatur mengenai kesetaraan
berdasarkan hukum berdasarkan nilai-nilai demokrasi. Praktek nyata yang
terjadi kemudian adalah berada diantara kedua nilai ekstrim tersebut. Namun
demikian, permasalahan mengenai kasta selalu dianggap sebagai sumber utama
dari terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia di India.
Selain terdapat di dalam konstitusi, pengaturan mengenai pelaksanaan hak-hak
asasi di India juga diatur dalam Undang-undang mengenai Perlindungan Hak
Asasi Manusia tahun 1993 yang terakhir diamandemen pada tahun 2006.
Undang-undang ini pada intinya mengatur mengenai keberadaan dari Komisi
Nasional Hak-Hak Asasi Manusia beserta fungsi dan kewenangannya serta
prosedur penanganan kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia oleh Komisi
Nasional tersebut. Selain itu, dalam Undang-undang ini juga diatur mengenai
Keberadaan Komisi Hak-Hak Asasi Manusia di tingkat Negara Bagian, Pengadilan
Hak-Hak Asasi Manusia, masalah pembiayaan dan audit komisi, serta masalah
lainnya seperti masalah kewenangan negara federal dan juga negara bagian
dalam membuat sejumlah aturan pelaksanaan dari Undang-undang ini,
khususnya yang menyangkut masalah administrasi pelaksanaan aktivitas dari
komisi nasional dan komisi negara bagian.
Dapat dikatakan bahwa upaya penjaminan terhadap pelaksanaan hak asasi
manusia di India lebih banyak diatur oleh konstitusi dan undang-undang
negara federal. Negara federal telah berusaha untuk melakukan berbagai
pengaturan mengenai upaya meningkatkan kesetaraan dalam penyelenggaraan
Pemerintahan. Namun demikian, upaya ini seringkali terhambat dengan masih
berlakunya nilai- nilai tradisional masyarakat India yang menjunjung adanya
perbedaan hirarkhi sosial di dalam masyarakatnya.
d. Philipina
Filipina merupakan sebuah negara kesatuan yang sejak awal pendiriannya
memiliki perhatian yang besar terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia.
Hal ini misalnya dapat dilihat dari keterlibatannya dalam Deklarasi Universal
mengenai Hak-Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Namun demikian, perhatian
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terhadap hak-hak asasi manusia sempat suram pada masa berkuasanya
Presiden Marcos (1972-1986).
Hak asasi manusia kembali mendapatkan perhatian setelah tumbangnya rezim
Marcos. Hal ini dilakukan diantaranya melalui amandemen terhadap konstitusi
pada tahun 1987. Konstitusi tahun 1987 ini memiliki karakteristik sebagai
“Konstitusi Hak Asasi Manusia”. Konstitusi tahun 1987 ini mengatur berbagai
aspek mengenai hak asasi manusia, seperti hak-hak sipil dan politik; hak-hak
ekonomi, sosial dan budaya; hak-hak sektoral, perusahaan, kerjasama,
masyarakat, suami/istri, keluarga, dan orangtua. Konstitusi tahun 1987 juga
berisikan kebijakan yang menjamin penghormatan penuh terhadap hak-hak
asasi manusia dan melahirkan adanya komisi independen hak-hak asasi
manusia sebagai lembaga nasional dalam bidang hak-hak asasi manusia.
Sebagai sebuah negara kesatuan, Filipina terdiri atas 77 provinsi, 68 kota, 1.400
kotamadya, dan 42.000 barangays. Unit-unit Pemerintahan daerah ini memiliki
status otonom sebagaimana diatur di dalam konstitusi Filipina. Selain dalam
konstitusi, pengaturan mengenai Pemerintahan Daerah di Filipina diatur
melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 1991. Salah satu bentuk
pengaturan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Filipina adalah
mengenai keberadaan infrastruktur hukum dan institusi yang memberikan
jaminan bagi adanya partisipasi masyarakat sipil dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Pengaturan mengenai partisipasi masyarakat sipil dalam Undang-undang
Pemerintahan Daerah ini kemudian juga diturunkan lebih lanjut oleh sejumlah
pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat misalnya dari upaya Pemerintah Kota
Naga yang mengeluarkan kebijakan mengenai Pemberdayaan Masyarakat pada
tahun 1995.
Kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditempuh oleh Pemerintah
Filipina dengan memberikan konstruksi dan jaminan hukum bagi keterlibatan
masyarakat sipil dianggap mampu memberikan peningkatan terhadap
pelaksanaan demokrasi dan pembangunan di Filipina, termasuk di dalamnya
peningkatan terhadap pelaksanaan hak-hak dasar masyarakat seperti pelayanan
publik dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.
2. Praktek Penyelenggaraan Human Rights City
a. Praktek-praktek terbaik
Praktik- praktik terbaik yang dipaparkan berikut dapat dibagi menjadi dua
kategori: (a) praktik-praktik terkait hak asasi manusia pada umumnya, yaitu
pengarusutamaan hak asasi manusia dalam kegiatan pemerintah daerah; dan (b)
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yang berkaitan dengan hak asasi manusia tertentu atau hak asasi manusia
kelompok-kelompok tertentu. 32
Misalnya, di Australia, semua layanan pemerintah, termasuk pemerintah daerah,
wajib beroperasi sesuai dengan kode etik yang mencakupi “pengakuan hak asasi
manusia”. Asosiasi Pemerintah Daerah dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Australia bekerja sama untuk menjalankan hak asasi manusia secara lokal. Lebih
jauh, Komisi Hak Asasi Manusia dan Peluang Setara Victoria memfasilitasi forumforum pemerintah daerah, dan telah mengembangkan perangkat panduan
(toolkit) untuk pemerintah daerah. Komisi ini meninjau program dan praktik
pemerintah daerah jika diminta untuk memastikan bahwa perangkat panduan
tersebut cocok dengan Piagam Victoria tentang Hak Asasi Manusia dan Tanggung
jawab serta memberikan pelatihan bagi dewan-dewan daerah. Di Amerika
Serikat, pengarusutamaan hak asasi manusia dalam administrasi daerah
dilakukan melalui prakarsa seperti “Mengembalikan Hak Asasi Manusia:
bagaimana negara bagian dan pemerintah daerah bisa memanfaatkan hak asasi
manusia untuk memajukan kebijakan daerah.” Melalui pendekatan inklusif
terhadap pembangunan yang memberikan kesempatan setara kepada warga
negara, Burundi melanjutkan sebuah kebijakan yang mengintegrasikan kebijakan
nasional baru tentang hak asasi manusia ke dalam rencana-rencana
pemerintahan daerah. Di Hongaria, yang menjadi tujuan utama adalah memantau
pelaksanaan rekomendasi yang dibuat untuk Hongaria dengan tinjauan berkala
universal, yang bisa dan akan dilakukan melalui pemerintah daerah. Di Kolombia,
melalui program “Medellin Melindungi Hak Asasi Manusia”, Dewan Kota berupaya
menjamin perlindungan, pengakuan, pemulihan dan perbaikan kota terpadu
terhadap hak asasi manusia. Organ-organ yang diberdayakan bagi pencapaian
tujuan-tujuan tersebut adalah Sub-Sekretariat Hak Asasi Manusia, yang terdiri
atas tiga unit, termasuk Unit Hak Asasi Manusia.
Sejumlah prakarsa dicetuskan untuk membangun kapasitas pemerintah daerah
mengenai hak asasi manusia. Burundi menargetkan polisi menjadi peserta
pelatihan hak asasi manusia. Meksiko menyelenggarakan kursus bagi pegawai
negeri tentang prinsip-prinsip konstitusional, termasuk hak asasi manusia.
Georgia memusatkan perhatian pada peningkatan kapasitas warga secara
langsung, bukan pemerintah daerah. Di Swiss, praktik terbaik meliputi aktivitasaktivitas Pusat Swiss untuk Keahlian dalam Hak Asasi Manusia yang bertujuan
meningkatkan kesadaran tentang isu-isu hak asasi manusia, seperti rasisme; tiga
contoh praktik terbaik tentang rasisme mencakup tindakan untuk memberi
informasi, pelatihan dan meningkatkan kesadaran publik di berbagai daerah.
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Bagian ini diadopsi dari Progress report of the Advisory Committee on the role of local government in the promotion and protection of human
rights, including human rights mainstreaming in local administrationand public services yang disampaikan pada sidang kesepuluh Dewan Hak
Asasi Manusia PBB pada bulan September 2014
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Di Luksemburg, kebanyakan praktik terbaik berlangsung pada integrasi warga
asing ke dalam masyarakat dan mempromosikan multibahasa dan multibudaya.
Misalnya, di Luksemburg didirikan sebuah kantor untuk menyambut dan
mengintegrasikan orang asing yang didukung oleh pemerintah nasional dan
daerah serta masyarakat sipil. Di Hongaria, pemerintah daerah diwajibkan untuk
menganalisis kondisi kelompok-kelompok yang kurang beruntung di wilayahnya
dan mempromosikan kesempatan yang sama bagi mereka. Aliansi bagi Demokrasi
dan Toleransi – menentang Ekstremisme dan Kekerasan memusatkan perhatian
pada pengalihan proyek-proyek yang sukses dan solusi potensial dari satu
pemerintah kota ke pemerintah kota yang lain di seluruh Jerman. Di Slovenia,
Undang-Undang Pemerintah Daerah menetapkan hak-hak warga minoritas
keturunan asing dan menyatakan bahwa populasi Rumania harus mempunyai
perwakilan formal di dewan kota, dan kota-kota yang lain dapat membentuk
lembaga-lembaga kota untuk menangani isu-isu hak asasi manusia. Sebuah
program yang dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah pemukiman bagi
populasi Rumania dikelola oleh negara dan secara keuangan didukung oleh
anggaran negara. Lebih jauh, pemerintah daerah di Slovenia harus memastikan
dan mengupayakan pengarusutamaan gender. Pada April 1998, di Amerika
Serikat, San Francisco menjadi kota pertama di dunia yang mengesahkan
peraturan daerah yang mencerminkan prinsip-prinsip Konvensi untuk
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Komisi untuk
Status Perempuan ditunjuk sebagai badan pelaksana dan pemantauan Konvensi
tersebut di San Francisco.
b. Mekanisme Hak Asasi Manusia di Tingkat Lokal
Perlindungan hak asasi manusia menghendaki mekanisme hak asasi manusia
yang independen. Mekanisme semacam itu mungkin berlainan bentuknya dalam
masyarakat yang berbeda, dan ada beberapa contoh yang dapat dipakai sebagai
model – ombudsman lokal, badan pengaduan konsumen, lembaga kompensasi
bagi pasien yang mengalami luka karena perawatan, lembaga anti-diskriminasi,
dll. Kompetensi dan struktur mekanisme tersebut bisa sangat beragam, tetapi
mekanisme ini harus dilihat sebagai sarana penting untuk melindungi hak asasi
manusia dan penanganan keluhan warga. Penting untuk diketahui bahwa
pembentukan mekanisme hak asasi manusia lokal memberi gambaran jelas
tentang peran otoritas daerah dalam perlindungan hak asasi manusia. Agar dapat
melaksanakan fungsinya secara efektif, otoritas daerah harus dilengkapi dengan
sumber daya manusia dan keuangan yang memadai dan dapat diakses oleh semua
orang yang berada di wilayahnya.
Piagam Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia di Kota yang diadopsi di
Saint-Denis pada tahun 2000 menopang pembentukan ombudsman sebagai
mekanisme pencegahan dan juga sebagai sarana penegakan hak asasi manusia di
tingkat lokal. Ombudsman memantau pemerintah daerah untuk memastikan
mereka tidak melanggar hak-hak dan prinsip yang ditetapkan dalam Piagam.
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Beberapa negara memiliki mekanisme perlindungan hak asasi manusia di tingkat
lokal. Di Kanada, kantor ombudsman hadir di banyak pemerintah daerah
(misalnya, di Montreal dan Toronto). Di Swiss, beberapa kota mendirikan kantor
ombudsman. Kantor ini adalah organ independen yang menengahi kasus konflik
antara individu dan pemerintah. Meskipun tidak berwenang membuat keputusan
yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, hanya rekomendasi, ombudsman
terbukti merupakan sarana efektif menyelesaikan sengketa. Di Republik Korea,
beberapa pemerintah daerah membentuk komisi hak asasi manusia. Di Belanda,
pengaduan pelanggaran hak asasi manusia dapat diajukan pada ombudsman
nasional atau dengan mekanisme pengaduan yang disediakan pemerintah kota.
Di Denmark, Penasihat Warga Kopenhagen adalah lembaga konseling warga
pertama di negara itu yang dibentuk oleh Dewan Kota untuk menciptakan fungsi
ombudsman yang independen di Kopenhagen. Saat ini terdapat 21 pemerintah
kota yang memiliki lembaga konseling bagi warga. Pemerintah kota di Norwegia
memiliki ombudsman untuk wilayah administratif tertentu. Di Bosnia dan
Herzegovina, sejumlah pemerintah daerah membentuk komisi hak asasi manusia
yang bertindak sebagai badan penasihat untuk dewan kota, walaupun ini bukan
mekanisme yang sesungguhnya bagi perlindungan hak asasi manusia.
Di sejumlah negara (misalnya, Azerbaijan, Irlandia dan Slovenia), kantor
ombudsman nasional diberdayakan untuk menyelidiki pengaduan tidak hanya
terhadap badan-badan pemerintah tetapi juga otoritas otonom daerah.
c. Peran masyarakat sipil dalam perencanaan dan pelaksanaan aktivitas
untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi di tingkat local
Masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam pemantauan serta dapat
memberikan informasi dan penilaian independen tentang kinerja pemerintah
daerah. Masyarakat sipil memainkan peran penting dalam meningkatkan kerja
lokal di bidang hak asasi manusia di negara-negara terkait. Di Hongaria, misalnya,
sesuai dengan hukum yang berlaku organisasi nonpemerintah dapat
berpartisipasi dalam perencanaan dan tahap pelaksanaan peraturan dan program
pemerintah kota. Di Burundi, masyarakat sipil berpartisipasi aktif dalam
pelatihan hak asasi manusia bagi penciptaan program-program informasi dan
peningkatan kesadaran. Di India, perwakilan masyarakat sipil memberi
sumbangan bagi penguatan peran pemerintah daerah dalam menangani secara
efektif hak-hak warga negara yang terpinggirkan di tingkat lokal. Di Swiss,
organisasi-organisasi yang ada bebas membuat proyek-proyek yang berbeda,
misalnya melawan rasisme. Di Luksemburg, Dewan Nasional untuk Orang Asing
adalah contoh partisipasi masyarakat sipil dalam pemajuan dan perlindungan hak
asasi manusia. Dewan ini terdiri atas wakil-wakil masyarakat sipil dan
merupakan badan konsultatif yang mengkaji situasi warga asing dan
pengintegrasian mereka. Organisasi ini memberikan rekomendasi tentang proyek
pemerintah dan merekomendasikan kebijakan. Namun demikian, perlu juga
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dicatat bahwa di beberapa negara masyarakat sipil tidak punya peran apa pun
dalam melindungi hak asasi manusia di tingkat lokal.
3. Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di Wonosobo dan Permasalahannya
a. Regulasi Hak Asasi Manusia
Di Kabupaten Wonosobo sudah dibentuk Panitia Pelaksana kegiatan RANHAM
Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dan Panitia Pelaksana
Propinsi, berdasarkan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 180/3050/2012
tentang Pembentukan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
(RANHAM) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011–2014. Demikian Juga Kelompok
Kerja RANHAM yang dibentuk melalui Keputusan wakil Bupati Wonosobo selaku
ketua Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten
Wonosobo Tahun 2011–2014 Nomor 180/369/2012, tentang Pembentukan
Pembentukan Kelompok Kerja dan Sekretariat Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia (RANHAM) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2014. Ada juga Peraturan
Bupati Wonosobo No 15 th 2008 tentang Standar Operasional Prosedur
Perlindungan dan Pelayanan Terpadu bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender
dan Anak. Selain itu juga terdapat perda-perda yang mengatur secara sektoral
tentang hak asasi manusia.
b. Implementasi RANHAM
Indikator Kegiatan RANHAM: Di daerah Kabupaten/Kota dibentuk Panitia
Pelaksana kegiatan RANHAM Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada
Bupati/Walikota dan Panitia Pelaksana Propinsi, yang memiliki Tugas meliputi 5
(lima) program pokok sebagai berikut:
A. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM;
B. Persiapan harmonisasi Peraturan Daerah;
C. Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia;
D. Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia; dan
E. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
Di Kabupaten Wonosobo sudah dibentuk Panitia Pelaksana kegiatan RANHAM
Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dan Panitia Pelaksana
Propinsi, berdasarkan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 180/3050/2012
tentang Pembentukan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
(RANHAM) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011–2014. Demikian Juga Kelompok
Kerja RANHAM yang dibentuk melalui Keputusan wakil Bupati Wonosobo selaku
ketua Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten
Wonosobo Tahun 2011–2014 Nomor 180/369/2012, tentang Pembentukan
Pembentukan Kelompok Kerja dan Sekretariat Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia (RANHAM) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2014.
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Implementasi Lima Program Pokok dari Panitia RANHAM di Kabupaten
Wonosobo secara struktural disadari belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan
rencana yang ditetapkan. Akan tetapi kelima program kegiatan RANHAM
tersebut sudah berjalan di kabupaten Wonosobo yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari pelayanan publik yang melekat pada semua Dinas Dinas
terkait yang ada di Kabupaten Wonosobo, yang meliputi aspek sosial, ekonomi,
hukum dan politik yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Oleh Karena
itu Panitia RANHAM menjadi sangat berperan dalam mengkordinasikan antara
Dina sang ada untuk mendapatkan data dan mengkompile data yang berkaitan
dengan program kerja yang bersinggungan dengan implementasi lima Tuga
Pokok panitia RANHAM di Kabupaten Wonosobo. Oleh karena itu untuk
mendapatkan informasi dan gambaran yang utuh dari implementasi RANHAM di
Wonosobo dapat dilihat pada Pokja dan Renja Masing masing Dinas dan SKPD
yang ada di Kab Wonosobo. Secara Umum Implementasi lima program Pokok
RANHAM di Wonosobo dapat dideskripsikan dalam uraian berikut:
Dalam program Persiapan harmonisasi Rancangan dan Evaluasi Peraturan
Daerah, di Wonosobo telah dan sedang melaksanakan pemrosessan Naskah
Akademik sebanyak 20 Rancangan Peraturan Daerah. (20 Naskah Akademik
Rancangan Perda dapat dilihat dalam Lampira 1 Hasil Studi RANHAM). Kemudian
Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia dalam bentuk sosialisasi dan
Pelatihan terdapat 21 judul atau Materi HAM, yang masing masing judul sangat
bervariasi tentang jumlahnya, seperti sosialisasi tentang kependudukan dan KB
sebanyak 24 kali, sosialisasi tentang Undang undang perlindungan anak kepada
sebanyak 336 orang dll. (21 Judul atau Materi HAM dalam sosialisasi atau
pelatihan Ham dapat dilihat dalam Lampira 2 Hasil Studi RANHAM)
Sedangkan pada Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia, Panitia
RANHAM
Kabupaten
Wonosobo
telah
melaksanakan
berbagai
Kebijakan/Program Kegiatan sebanyak 34 unit kegiatan. Seperti program
Pelaanan KB dan Kesehatan Reproduksi, hal ini dilaksanakan kepada 11.907
Peserta KB Baru, 138.629 Peserta KB aktif, 3.271 Peserta KB Aktif Pria dan 56.000
Peserta Aktif MKIP. Pemberian Akte Kelahiran gratis bagi anak, gelandangan,
pengemis dan orang miskin sebanyak 4. 254 akte, dan kegiatan yang lain. Adapun
dalam tugas pokok pemantauan, evaluasi dan pelaporan, Panitia RANHAM telah
melaksanakan pemetaan implementasi pelaksanaan HAM di kabupaten
Wonosobo tahun 2013 sebagai berikut:
Dalam Data tahun 2013 yang dikompile RANHAM menunjukkan masih adanya
kasus ibu hamil meninggal yaitu, dari 14.256 orang jumlah ibu yang hamil, masih
terdapat 11 orang jumlah Ibu hamil yang meninggal dunia Demikian juga
kematian balita, data menunjukkan dari jumlah 13.056 bayi yang dilahirkan,
terdapat 171 orang bayi meninggal sebelum usia 1 tahun sedangkan Hak Kualitas
Lingkungan Hidup; Adapaun jumlah lahan Tutupan vegetasi pada kawasan
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berfungsi lindung (tingkat perubahan tutupan vegetasi) pada tahun 2012 dan
tahun 2013 tidak mengalami pengurangan yaitu tetap pada jumlah 3.953,60 ha.
Hak asasi dalam mengembangkan diri dalam bentuk mendapatkan pendidikan
belum terakses pada semua lapisan masyarakat, hal ini dapat disimpulkan dari
data tahun 2013, dari jumlah 62.789 anak usia 7-12 tahun, terdapat 5.023 orang
yang belum bersekolah SD. Demikian juga pada tingkat SMP, dari 22.455 jumlah
anak usia 12 - 15 tahun, terdapat 1.796 orang yang belum bersekolah SMP.
Sedangkan anak yang berkebutuhan khusus, dari jumlah sebanyak 2.326 baru
302 0rang jumlah anak yang berkebutuhan khusus yang memperoleh
pendidikan. Bahkan secara umum ditemukan data bahwa dari 773.243 jumlah
penduduk di Wonosobo, terdapat 148 orang yang buta aksara.
Hak Atas Kesejahteraan: Penyediaan air bersih untuk kebutuhan: Di Wonosobo
sudah tersedia air bersih sebanyak: 1.938.004.456 iiter untuk 773.234 jumlah
penduduk. Masih ada penduduk yang belum memiliki rumah, yaitu dari 169.333
keluarga berpenghasilan rendah, terdapat 14.748 yang tidak memiliki rumah:
Dari aspek kelayakan rumah penduduk, ditemukan data bahwa dari 214.467
rumah yang ada masih terdapat 18.840 rumah penduduk yang tidak layak huni.
Dalam penyediaan lapangan kerja untuk masyarakat di Wonosobo terdapat
394.042 penduduk yang dapat bekerja, akan tetapi masih ada sebanyak 22.739
orang yang pengangguran
Pada aspek anak jalanan, masih ditemukan kausus di Wonosobo namun sudah
mengalami angka penurunan yaitu, dari 26 jumlah anak jalanan dari tahun 2012
menjadi 11 orang pada tahun 2013. Pada aspek gizi, data tahun 2013
menunjukkan terdapat 1.183 balita yang kurang gizi, dari 63.287 jumlah balita
yang ada. Adapun hak terhadap akses listri, masih terdapat 148 keluarga yang
belum memiliki akses terhadap jaringan listrik, dari 6.360 jumlah keluarga yang
ada.
Hak Atas Rasa Aman: Pada tahun 2013, ada 12 demontrasi di kabupaten, namun
tidak ada demontrasi yang anarkis. Dengan demikian tidak mengganggu rasa
aman bagi masarakat.
Hak Perempuan: Keterwakilan perempuan daiam jabatan Pemerintah Daerah;
Terdapat 809 jumlah pejabat dalam Pemerintahan Daerah Wonosobo, dan diisi
sebanyak 260 perempuan yang menduduki jabatan di Pemerintahan Daerah:
Kekerasan terhadap perempuan; terdapat 188 jumlah perempuan yang
mengalami kekerasan, dari 432.775 jumlah perempuan di Wonosobo.
Akan tetapi Panitia RANHAM ini pada dasarnya belum efektif untuk mendorong
perlindungan, pemajuan, dan penghormatan hak asasi manusia. Hal ini
dikarenakan antara lain fokus kerja RANHAM belum menyeluruh melainkan
hanya pada bidang tertentu saja. Meskipun Panitia RANHAM belum bekerja
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secara efektif, namun sebahagian program kegiatan RANHAM tersebut sudah
berjalan di Kabupaten Wonosobo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari pelayanan publik yang melekat pada program kerja beberapa dinas atau
SKPD yang ada di Kabupaten Wonosobo, yang meliputi aspek sosial, ekonomi,
hukum dan politik yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Kegiatan
Panitia RANHAM baru besifat kordinatif dengan mengkordinasikan antara Dinas
untuk mendapatkan data dan mengkompilasi data yang berkaitan dengan
program kerja SKPD yang bersinggungan dengan implementasi Ramah HAM di
Wonosobo.
c. Sektor Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan bagian dari
Secretariat Daerah yang dikepalai oleh Kepala Bagian Pemberdayaan
Perempuan33. Peraturan Bupati Wonosobo No 15 th 2008 tentang Standar
Operasional Prosedur Perlindungan dan Pelayanan Terpadu bagi Korban
Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Implementasi dari program-program yang
terdapat pada kebijakan Nasional maupun regional/Renja telah terpenuhi dengan
eksistensi dari bagian Pemberdayaan Perempuan34 Tupoksi bagian
Pemberdayaan Perempuan bersifat koordinatif35
Untuk kelancaran dan
kesinambungan yang sinergis, dalam pelaksanakannya oleh Komite Pelayanan
Terpadu bagi Korban kekerasan berbasis gender dan anak (KPTKBGA)36..
Program Pemberdayaan perempuan dan Anak relatif ini relative mudah diakses
oleh masyarakat, melalui sosialisasi, pelatihan, leaflet dll, sedangkan akses
pelayanan teknis ada dalam program pelayan terpadu.. Sedangkan implementasi
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah terpencil, terdapat
komitmen anggaran untuk mengalokasikan dana untuk desa sebesar 150-200 juta
untuk pemberdayaan desa, kesehatan ibu dan anak, terbentuknya parnership
antara bidan dan dukun bayi yang disebut dengan bidan desa. Permasalahan
perempuan terkait dengan hak reproduksi dan gizi (kehamilan persalinan dan
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Bagian Pemberdayaan Perempuan Tupoksinya bersifat koordinatif, oleh karena itu tidak berfungsi secarateknis, sehingga pelaksana teknis
dilakukan oleh mitra jejaring Bagian Pemberdayaan perempuan. Kebijakan tentang Pemberdayaan Perempuan mengacu pada kebijakankebijakan Nasional misalnya INPRES No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, UU PKDRT N0 23 tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peraturan daerah yaitu Peraturan Bupati Wonosobo No 14 th 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
dan Pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis Gender dan Anak
34
terdiri dari 1 Kabag, 3 Kasub Bag antara lain Kasub Bag P2A, Ka Subag PUG dan Ka Subag P5A dan 7 Staff.
35
sehingga dalam pelaksanaan tugasnya memberikan pelayanan dalam bentuk: Melaksanakan koordinasi dan soialisasi tentang perlindungan
dan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak; Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi tenaga pelayanan
Melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan yang berkaitan denagn penyelenggaraan penanganan dan pelayanan terpadu bagi korban
kekerasan berbasis gender dan anak;
36
Adapun KPTKBGA tersebut diselenggarakan oleh bagian Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berjejaring dengan lembagalembaga pemerintahan/formal (Kepolisian Resor Wonosobo/Polres, Kepolisian Sektor /Polsek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan
Masyarakat/PUSKESMAS, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan) dan Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM (UPIPA, GOW, Muslimat, Fatayat, Aisyiah,
PKK, Bidan desa dll). Keberadan Program PelayananTerpadu menjadi pelaksana teknis dalam rangka melayani permasalahan perempuan dan
anak sekaligus menjadi media pelayanan pengaduan permasalahan perempuan dan anak
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pasca persalihan) relatif mudah diakses dengan berbagai program antara lain
tabulin). Sehinga ketersediaan sekaligus Aksesibilitas masyarakat khususnya
daerah terpencil dalam pelayanan persalinan dan pasca persalinan relatif baik.
Aksesibilitas perempuan di Wonosobo relatif mudah, hal ini terbukti dengan
adanya beberapa pelatihan, sosialisasi baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan
budaya dan hukum di kota maupun daerah terpencil. Bidang politik, terlihat
dengan terbentuknya kaukus Perempuan politik dengan ini menunjukkan
eksistensi partisipasi politik oleh perempuan meskipun belum maksimal, bidang
ekonomi dengan terbentuknya ketrampilan berbasis home industri yang menjadi
unggulan dan meningkatkan pendapatan masyarakat misal home industri carica,
di bidang sosial ditunjukkan dengan keberadaan organisasi perempuan, di bidang
budaya ditunjukkan dengan tersedianya ruang bagi masyarakat untuk berkreasi
sesuai cipta, karya, dan karsa, di bidang hukum, ada beberapa pelatihan dan
sosialisasi terkait dengan masalah hukum oleh karena itu 2 tahun terakhir
perkara-perkara yang terkait dengan permasalahan perempuan cukup signifikan.
Hal ini menunjukkan bahwa program penyadaran perempuan dalam masalah
hukum (misal KDRT) cukup baik sehingga perempuan mengetahui kewajiban dan
sekaligus haknya di mata hukum.
Dalam rangka memberikan perlindungan anak, bagian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungn Anak berjejaring dengan Dinas sosial, khususnya
untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, bahkan pada hari anak ada
kebijakan yang diberikan pada anak difabel dalam bentuk bantuan mis kursi roda.
Pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan, pemukiman, pendidikan,
kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan kesehatan menjadi prioritas). Dalam
hal kebijakan tentang anak korban bencana, oleh karena Kabupaten Wonosobo
relatif tidak ada bencana yang signifikan maka belum ada kebijakan khusus yang
mengatur anak korban bencana. Kebijakan di bidang transportasi untuk anakanak didaerah terpencil dan anak difabel juga belum ada secara khusus.
Tupoksi Bagian Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu
menyediakan layanan terpadu dan komprehensif yang berpihak pada korban
kekerasan berbasis gender dan anak. Dengan kewajiban untuk melindungi dan
melayani tersebut, maka setiap korban berhak untuk mendapatkan:
- Perlindungan
- Pelayanan visum et repertum dan visum et psikiatrikum
- Pelayanan kesehatan meliputi pmeriksaan, pengobatan, pelayanan
kehamilan, dan persalinan serta pelayanan sesuai kebutuhan korban
- Pelayanan bantuan hukum
- Pelayanan rehabilitasi sosial dan medik
- Pelayanan psikologis
- Pelayanan bimbingan rohani dan/atau
- Informasi tentag pelayanan
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Berdasarkan bentuk perlindungan tersebut, setiap korban dapat menyampaikan
keluhan atas pelayanan yang diterimanya sesuai dengan standar perlindungan
dan pelayanan yang berlaku. Bahkan dalam memberikan perlindungan berbasis
gender dan anak tidak hanya korban yang berpenduduk di kabupaten Wonosobo
tetapi juga korban yang bukan penduduk di kabupaten Wonosobo yang
mengalami kekerasan dalam wilayah hukum Kabupaten Wonosobo sebatas pada
penangan pertama. Perlindungan terhadap perempuan di bidang tenaga kerja
sudah dilakukan namun ada beberapa hal yang belum terealisir misalnya
perlindungan terhadap tenaga kerja di sektor informal baik dari jam kerja
maupun pemberian hak-hak bagi perempuan kerja informal. Perlindungan
terhadap perempuan hamil terealisir hingga di daerah terpencil dengan program
Tabulin, bidan desa (partnership kemitraan bidan desa dan dukun bayi).
Perlindungan terhadap anak dari kegiatan ; a) penjualan anak, b) prostitusi anak,
c) pornografi anak, d ) eksploitasi anak, e ) adopsi yang melnggar hukum, f )
narkotika dilakukan oleh Dinas terkait dalam program KPTKBGK ditingkat desa
sampai dengan kabupaten dan harus melaporkan kegiatan pelayanan terpadu
secara periodik.
Kewajiban menghormati menjadi semangat dalam rangka menjalankan program
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baik di bidang politik,
ekonomi, sosial budaya dan hukum. Perempuan senantiasa diberikan kesempatan
yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik , budaya
dan hukum. Hal ini terbuki dengan cukup banyaknya organisasi perempuan misal,
UPIPA, GOW, PKK, Muslimat dll. Penanganan permasalahan hukum yang berbasis
gender maupun anak dilakukan oleh SDM perempuan yang berkompeten,
sehingga proses penegakan hukumnya dilakukan secara profesional. Dalam hal
menangani perkara yang berbasis gender akan dilakukan oleh perempuan,
sedangkan perkara yang terkait dengan anak-anak juga dilakukan oleh penegak
hukum perempuan tanpa menggunakan atribut penegak hukum secara formal.
Pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang politik dilakukan dalam bentuk
pelatihan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada perempuan
untuk berpolitik sehingga terbentuk Kaukus Perempuan Politik, hal ini terbuki
dengan keikutsertaan perempuan menjadi caleg pada tahun 2014 sebanyak 142
orang, tetapi hanya 2 orang yang menjadi caleg. Namun dalam masalah politik
masih perlu dilakukan pendidikan, sosialisasi yang maksimal sehingga harapan
partisipasi perempuan dalam politik akan tercapai. Kewajiban menghormati juga
diberikan kesempatan pada orang tua untuk memilih pendidikan bagi anaknya
sesuai dengan agama, budaya orang tua. Hal ini dinyatakan dengan adanya
program senja keluarga, dimaksudkan agar seluruh keluarga pada malam hari
(jam 19.00-21.00 WIB) berdiskusi antara orang tu dan anak untuk saling
menghargai dan menghormati masing-masing pendapat
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d. Kelompok Rentan
Berkaitan dengan permasalahan kelompok rentan (anak/orang tua terlantar,
fakir miskin, cacat, panti jompo, panti asuhan), merupakan bagian dari urusan
sosial. Paradigma urusan sosial sudah harus berubah tidak hanya berfokus pada
kemajuan ekonomi tetapi lebih dari itu yaitu memperhatikan aspek sosial untuk
meningkatkan taraf hidup manusia dari keterbelakangan menuju kesejahteraan.
Permasalahan yang muncul bahwa masih ada masyarakat Wonosobo yang belum
terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak.37 Hal ini dikarenakan belum
memperoleh pelayanan sosial dari negara (Wonosobo). Kondisi tersebut
berimplikasi pada hambatan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani
kehidupan secara layak dan bermartabat. Untuk mewujudkan kesejahteraan
sosial, maka Kabupaten Wonosobo mengarahkan kebijakan pembangunan
bidang sosial pada:
- Memberikan jaminan sosial kepada warga masyarakat,
khususnya
penyandang masalah sosial
- Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam
mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial
- Meningkatkan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial
- Meningkatkan prakarsa dan peranserta aktif masyarakat dalam
penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial
Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut maka pada tahun 2013 telah
dialokasikan dana sebesar Rp. 2.202.276.000, - dan terrealisir sebesar Rp.
1.887.141.098, - atau 68.04% dari rencana. Adapun realisasi program dan
kegiatan sebagai berikut:
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Untuk meminimalisir
meningkatnya isu PMKS. Tujuan dari program ini yaitu memulihkan fungsi sosial
para PMKS dengan memberikan pelayan dan rehabilitasi sosial bagi mereka.
Dalam pemberian layanan sosial terhadap PMKS, Dinas Sosial secara umum
memiliki prestasi yang cukup baik dalam penanganan yang diberikannya. Pada
akhir-akhir ini banyak penyandang masalah sosial (PGOT) berkeliaran di
Wonosobo, dikarenakan limpahan dari daerah sekitar, maka dilakukan razia dan
ditampung di shelter untuk kemudian dibina penyandang masalah sosial agar
dapat mandiri, di samping itu juga telah dibangun “Rumah Singgah” yang
diperuntukkan yang dilengkapi ruang isolasi cacat mental.38
Meskipun
mengalami peningkatan pada tahun 2013 namun apabila dibandingkan dengan
target pada tahun 2012, capaian yang diperoleh Dinas Sosial dalam layanan
terhadap PMKS belum terpenuhi. Karena itu, Dinas Sosial perlu meningkatkan
37

Isu-isu strategis Jateng Wonosobo tentang kemiskinan, berdasarkan data BPS tahun 2012 terdapat 15 kabupaten di Jateng dengan prosentase
penduduk miskin diatas angka rata-rata Jateng dan Nasional antara lain Wonosobo, Kebumen, Rembang, Purbalingga, dll.
38
http://www.wonosobokab.go.id/index.php/berita/seputar-wonosobo/item/358-dinas-sosial-kabupaten-wonosobo-panen-gelandangan/358dinas-sosial-kabupaten-wonosobo-panen-gelandangan. Koordinator pelaksana kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten
Wonosobo.

41

berbagai upaya perlindungan sosial, jaminan sosial, dan rehabilitasi sosial bagi
PMKS, dengan mengembangkan sistem informasi dan publikasi mengenai
pelayanan kesejahteraan sosial agar memudahkan bagi para PMKS mengakses
layanan yang dibutuhkan.
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma. Untuk memaksimalkan
isu kelayanan terhadap penyandang Cacat.39 Tujuan dari program ini untuk
memberikan dukungan kepada para penyandang cacat dalam bentuk bantuan,
fasilitasi dan bimbingan ketrampilan sehingga dapat hidup bermasyarakat dan
sosial maupun ekonomi.Di Wonosobo terdapat 474 ABK berbagai jenis.
Program Pembinaan Anak terlantar. Untuk menangulangi meningkatnya isu anak
terlantar (data 2012 9492 anak) dan PGOT yang. Anak terlantar merupakan anak
yang masih dalam usia sekolah, tetapi tidak memungkinkan untuk hidup layak
(memenuhi kebutuhan dasar) dan bersosialisasi secara layak. Kegiatan yang
dilakukan antara lain pembinaan/remaja terlantar dan kegiatan orientasi kerja
penanganan PGOT (Pengemis, Gelandangan, Orang terlantar).
Program Pembinaan Panti asuhan /Panti Jompo.
Panti sosial di Wonosobo untuk mengatasi isu lansia tentang kondisi ekonomi
yang cenderung menurun maka diberikan ketrampilan, fasilitasi sarana
perkantoran, bimbingan dan TSS panti sosial swasta, dan petirahan anak di
Baturaden.40
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Tujuan program ini
untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, pelestarian, dan pendayagunaan
nilai-nilai dasar kesejahteraan sosial dan ketahanan sosial masyarakat dan
ditujukan pada para pekerja sosial Masyarakat, TKSK, Unit Pelayanan Sosial
keliling Penyandang Cacat (UPSK Paca). Disisi lain muncul isu tentang
kesejahteraan sosial bagi TKSK yang masih butuh perhatian karena kompensasi
yang relatif kecil.
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. Tujuan program ini
meningkatkan kesejahteraan rakyat yang tergolong miskin dan kurang mampu.
Kegiatan tersebut antara lain pendistribusian raskin, pasar murah tiap menjelang
lebaran, monev penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan data Bapermasdes
masih terdapat 19.794 rumah tidak layak huni dan telah dilakukan program
bedah rumah.
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http://dinsos.jatengprov.go.id/index.php/berita/item/136-unit-pelayanan-sosial-keliling-upsk-sebagai-saranPenanganan permasalahan
penyandang cacat belum sepenuhnya baik pelayan dalam panti maupun luar panti, di sebabkan terbatasnya pelayan, tenaga, maupun dana
yang tersedia. Hal ini mengakibatkan masih banyaknya penyandang cacat yang belum bisa terlayani,perlu pogram UPSK.
40
http://radarsemarang.com/rubrikasi/feature/dilatih-keterampilan-agar-miliki-tambahan-penghasilan/, Ke DinSos Kab Wonosobo, Agus
Purnomo mengatakan sampai akhir tahun 2012 tercatat ada sekitar 77.900 jiwa lansia, tantangan yang dihadapi dalam rangka memberdayakan
lansia adalah bagaimana meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan kemandirian lansia, sehingga mereka bisa meningkatkan kualitas
hidupnya. ”Perlu dikembangkan sebuah program kecakapan bagi lansia.
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Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dari lembaga keagamaan, lembaga
sosial masyarakat, kelompok PMKS (jalanan, anak nakal, orang terlantar) dan
PSKS (Pekerja Sosial Masyarakat panti asuhan/panti rehabilitasi, Orsos PACA,
Ormas Lansia). Berdasarkan data capaian kinerja urusan sosial tahun 2013,
persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan
dasar masih rendah yaitu sebesar 31.5% meskipun ada peningkatan kalau
dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 30% , tetapi tidak signifikan
termasuk PMKS mandiri yang hanya tercapai 32%. Jumlah panti sosial menurun
pada tahun 2013.41
Seharusnya indikator capaian kinerja urusan sosial, selain tersebut diatas juga
penyandang PMKS secara kuantitas dan kualitas yang berasal dari masalah
kemiskinan, kecacatan, ketunaan, keterlantaran, keterpencilan, korban bencana
dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, masalah PSKS,
pekerja migran yang dikembalikan ke daerah asal.42
Secara yuridis dalam penanganan masalah PMKS perlu ada payung hukum secara
spesifik yang mengatur masalah kesejahteraan sosial. Penyusunan Peraturan
Daerah tentang Kesejahteraan Sosial pada hakekatnya merupakan tindakan yang
berarkar atau memiliki fondasi kuat, yaitu pada pemerintahan yang baik (good
governance), serta agar pembangunan dalam bidang transportasi perlu disusun
dengan kaidah-kaidah yang benar.
e. Hak Atas Pendidikan
Disamping itu berbagai kesepakatan internasional antara lain Millenium
Development Goals (MDGs) yang menetapkan bahwa “sebelum tahun 2005
semua anak baik laki-laki maupun perempuan menyelesaikan pendidikan dasar.”
Dan Deklarasi UNESCO tentang Education for ALL (EFA) yang mendasari
pelaksanan pembangunan pendidikan di Indonesia. Sehubungan dengan hal
tersebut, kabupaten Wonosobo dengan pilar kebijakan pendidikan RPJMD tahun
2011-2015 tujuannya adalah meningkatkan akses layanan pendidikan yang
bermutu,
berkesetaran serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan laporan urusan Pendidikan, program, alokasi dan realisasi urusn
pendidikan tahun 2013 Kabupaten Wonosobo memberikan porsi belanja terbesar
pada program pendidikan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun sebagai
layanan hak pendidikan dasar. Alakosi anggaran belanja urusan pendidikan tahun
2013 berjumlah Rp 553.049.663.- dan terealisasi 501.240.533.283, - (50.73%
41

Data capaian Kinerja Urusan Sosial tahun 2013, Berdasarkan Indikator RPJMD 2010-2015, % PMKS yang memperoleh bantuan bantuan sosial
untuk pemenuhan tahun 2012 (30%) tahun 2013 (31,5%), % PMKS Mandiri tahun 2012 (22%) tahun 2013 (32%), % Jumlah Panti sossial tahun
2012 (15) 2013 (14).
42
LKPJ 2013, PMKS jumlahnya selalu bertambah seiring dengan semakin kompleknya kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dan masih adanya
kelompok masyarakat yang masih memiliki keterbatasan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial.
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dari APBD kabupaten Wonosobo 2013 yang berjumlah Rp 988.103.772.409, -).43
Adapun realisasi program dan kegiatan:
Pendidikan Anak Usia Dini untuk menanggulangi isu PAUD yang tidak diminati.
Tujuan pendidikan ini memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki
kesiapan dalam memasuki pendidikan lanjut, sejak lahir sampai usia 6 tahun.
Kegiatan yang dilakukan antara lain mengalokasikan bantuan beberapa TK/PAUD
milik masyarakat (rehabilitasi,
sarana prasarana),
peningkatan SDM,
dikembangkan model PAUD sebagai rujukan. Dari tabel capaian kinerja urusan
pendidikan tahun 2013, menunjukan APK PAUD dari tahun 2012 tercapai (26.4)
dan tahun 2013 tercapai (30.67) berarti ada peningkatan 4.27%, namun
kategorinya masih rendah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi
lembaga pendidikan PAUD yang kurang merata, mahalnya biaya pendidikan
PAUD, kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan
PAUD serta masyarakat dalam sosialisasi sehingga perlu advokasi pada orang tua.
Disamping itu, dari tabel capaian urusan pendidikan tahun 2012 persentase
pendidik yang berkulifikasi pada PAUD menunjukakan kategori buruk yaitu
(20.85%) dan data capaian urusan pendidikan tentang rasio pendidik dengan
peserta didik th 2012 (1:06) dan tahun 2013 (1:17) sehingga membutuhkan SDM
yang berkompeten untuk menangani PAUD.
Pogram Wajardidas Sembilan Tahun. Tujuan program ini selain rintisan wajib
belajar 12 tahun, untuk memenuhi layanan minimal atas pendidikan dasar
warganya (isu anak putus sekolah), sasarannya antara lain meningkatnya
pemerataan, mutu, relevansi, daya saing dan perluasan akses pendidikan dasar.
Berdasarkan data capaian urusan pendidikan 2012 persentese penambahan APK
berdasarkan layanan usia wajar dikdas yang belum/tidak sekolah terealisir 71, 11
cukup baik, kemudian angka putus sekolah 62.24% cukup baik. Namun karena
program ini bersifat wajib dan seharusnya tercapai 100% maka Wonosobo
menjadi tidak ramah HAM di bidang pendidikan, perlu berbagai upaya untuk
mewujudkannya. Kondisi seperti ini, didukung dengan adanya data capaian
urusan pendidikan tahun 2013 tentang angka melanjutkan ke jenjang SMP/MTs
hanya 88.49%.
Terkait dengan hal tersebut di atas, beberapa ormas yang concern dalam
Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, menyoroti kebijakan wajib
belajar 9 tahun dan bahkan 12 tahun. Namun ketersediaan program tersebut
belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat terutama di
pedesaan/daerah terpencil. Beberapa organisasi tersebut menyatakan
penyebabnya antara lain biaya operasional sekolah yang relatif mahal (sekitar 3
juta). Eksistensi Dewan Pendidikan dipertanyakan, ditambah keberadaan komite
sekolah yang menjadi mediator antara orang tua/wali murid dengan sekolah
43

LKPJ Urusan Pendidikan tahun 2013.
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seakan-akan “melegitimasi” bahwa biaya operasional merupakan kesepakatan
bersama. Oleh karena itu, sekolah-sekolah terutama yang berpredikat “favorit”
masih sulit dijangkau oleh masyarakat yang kurang mampu. 44 Kondisi tersebut
ditambah dengan kecenderungan budaya konsumtif/hedonisme dari para
remaja, sehingga muncul trend “PL” ditempat hiburan yang terselubung yang
pada akhirnya merusak mental para remaja sebagai generasi penerus bangsa.
Fenomena lain yang menjadi problem cukup dilematis yaitu penanganan
terhadap siswa yang berhadapan dengan hukum /ABH, siswa yang “married by
accident/hamil di luar nikah”, sekolah atau SKPD terkait belum dapat
memberikan solusi yang terbaik sehingga siswa/i tetap mendapatkan hak
pendidikan sampai tuntas. Meskipun, kondisi ini sifatnya kasuistis tetapi ini dapat
menjadi potret bagaimana tingkat kepedulian Wonosobo terhadap permasalahan
pendidikan yang belum ramah HAM.45 Dalam rangka menjalankan amanat
Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 maka kabupaten Wonosobo memberikan
layanan pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan
memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, baik tingkat SD dan SMP.
Bentuk fasilitasi pendidikan inklusi adalah pengadaan alat bantu pembelajaran,
sarana prasarana,
biaya operasional bagi guru pembimbing khusus.
Kenyataannya belum optimal pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan
khusus.
Program Pendidikan Menengah. Program ini merupakan lanjutan dari peserta
didik yang telah menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun untuk
melanjutkan studi ke jenjang SMA/SMK/MA sederajat, sehingga kualitas hidup
masyarakat meningkat prioritas Kabupaten Wonosobo dalam urusan pendidikan
adalah wajar Dikdas 9 tahun dan rintisan pelaksanaan program wajib belajar 12
tahun (PMU). Untuk mendorong percepatan PMU Kabupaten Wonosobo
mengucurkan dana selain untuk SMA juga SMK, diharapkan sekolah kejuruan
dapat mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang
tertentu. Disamping itu keberadaan sekolah kejuruan dapat menjembatani
problematika dunia kerja tingkat menengah di Wonosobo, namun belum
optimalnya pengembangan pendidikan vokasi dan kompetensinya.
Berdasarkan data capaian urusan pendidikan tentang angka putus sekolah
SMA/SMK/MA 2012 (80.88%) dan data tentang angka melanjutkan ke jenjang
SMA/SMK/MA antara tahun 2012 (58.38%) dan tahun 2013 (61.77%), ini
menunjukkan kinerja yang kurang dan masih perlu kerja keras. Bahkan untuk
mewujudkan rintisan wajib belajar 12 tahun perlu berbagai upaya agar
partisipasi anak meningkat dalam melanjutkan pendidikan menengah melalui
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FGD September 2014, Penelitian Deci Tri Setyowati dkk, Studi kasus tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi warga untuk masuk SMP
terbuka. ditemukan bahwa penyebab putus sekolah dari anak-anak Wonosobo dikarenakan faktor kemiskinan, kondisi geografis Wonosobo
jalan yang cukup sulit dan transportasi terbatas serta mahal, dan kurangnya kesadaran dari orang tua atas pendidikan anaknya.
45
FGD dengan Urusan Pendidikan dan LSM dan Ormas Perempuan September 2014.
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perluasan akses, mutu dan stimulasi bantuan biaya sekolah, perluasan wawasan
kepada anak dan orang tua tentang pentingnya untuk melanjutkan sekolah.46
Program Pendidikan Non Formal/PNF. Tujuannya memberikan layanan
pendidikan yang relevan dengan pemberdayaan masyarakat khususnya bagi
penduduk putus sekolah dalam dan antar jenjang sehigga dapat bekerja/berusaha
secara produktif, mandiri dan profesional. Termasuk di dalamnya pemberian
ketrampilan bagi warga masyarakat pasca buta aksara agar memperoleh
pekerjaan berbasis potensi desa. Kenyataannya program ini belum memasyarakat
sebagai alternatif pendidikan formal. Disamping itu, perlu ditingkatkan sampai
ke desa terpencil sebagai bentuk sosialisasi dan juga dapat dilakukan melalui
taman bacaan karena masih banyak desa yang belum tersentuh. hal ini.
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Dengan
ditetapkan kurikulum 2013 sebagai pengganti KTSP memerlukan kesiapan SDM
terutama guru antara lain subsidi studi lanjut, pemilihan guru berprestasi,
pelatihan manajemen sekolah. Program Peningkatan Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan masih perlu ditingkatkan karena merupakan salah satu faktor yang
menentukan keberhasilan pendidikan. Dari data capaian tahun 2013 persentase
jumlah pendidik berkualifiksi S1/D4 di PAUD masih sangat kurang (tercapai
15.88%), sedangkan untuk SD/MI (tercapai 53.57%). Menurut laporan data
capaian urusan pendidikan tahun 2013 bahwa pendidik berjenjang pendidikan
kualifikasi S1/D4 di semua jenjang pendidikan, belum semua mencapai target
yang telah ditetapkan.47 Disamping itu dapat mewujudkan rasio ideal antara
pendidik dan peserta didik, seperti yang diatur dalam PP Nomor 74 Tahun 2008
tentang rasio ideal guru dan peserta didik.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Program ini bertujuan untuk
meningkatkan tatakelola pelayanan pendidikan baik di tingkat sekolah maupun
SKPD, pengeelolaan informasi pendidikan melalui ICT. Implementasi informasi
pendidikan ini sangat penting dalam rangka transparansi dan sekaligus sosialisasi
ke desa-desa terpencil, dalam pelaksanaan program ini jelas membutuhkan
membutuhkan sarana pendukung sehingga dapat mengurangi angka putus
sekolah atau tidak melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi terutama di
pedesaan.
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.
Program ini merupakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Olah Raga kabupaten
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Isu-isu strategis Jateng Wonosobo,Target MDGs dan pendidikn untuk semua sebesar 100% pada th 2015. Pada jenjang pendidikan menengah
APK SMA/MA/SMK baru mencapai 67%. Kondisi tersebut berbanding lurus dengan angka pendidikan yang ditamatkan berdasarkan penduduk
usia kerja yang masih didominasi lulusan SD. Selain itu belum memasyarakatnya pendidikan non formal sebagai alternatif pendidikan formal,
merupakan tantangan.
47
LAKIP Tahun 2013, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo hal. IX.

46

Wonosobo.48 Dengan demikian Urusan Dinas Pendidikan selama tahun 2013 ada
beberapa permasalahan: (a) Masih terdapat anak-anak putus sekolah di semua
jenjang dengan variabel penyebab yang beragam (b) Keterbatasan SDM secara
kuantitas dan kualitas, dibandingkan dengan jumlah kegiatan dengan berbagai
kemampuan yang beragam.
f. Hak Atas Kesehatan
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk memenuhi setiap warga negara
Indonesia akan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Oleh karena menyadari
bahwa kesehatan merupakan investasi untuk menghasilkan penduduk yang sehat
produktif dan berdaya saing, maka pembangunan kesehatan menjadi prioritas di
Kabupaten Wonosbo. Dalam dokumen RPJMD 2010-2015 ditegaskan bahwa
bahwa sasaran utama pembangunan kesehatan adalah: (1) peningkatan kualitas
dan akses pelayanan kesehatan masyarakat; (2) perbaikan gizi mayarakat(3)
pencegahan dan penanggulangan penyakit; (4) penyehatan lingkungan; (5)
pelaksanaan program kesehatan preventif terpadu yang meliputi peningkatan
desa siaga aktif dan perilaku hidup bersih dan sehat-PHBS; (6) pemenuhan
kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan; dan (7) pemerataan dan peningkatan
kualitas sumber daya kesehatan. Pembangunan urusan kesehatan di Kabupaten
Wonosobo terus menunjukkan perbaikan,
namun masih ada beberapa
permasalahan antara lain adalah belum optimalnya kemandirian masyarakat
dalam berperilaku hidup bersih dan sehat, belum optimalnya kualitas layanan
kesehatan ibu dan bayi, masih terbatasnya tenaga medis dan paramedis dan
belum meratanya pelayanan kesehatan yang berkualitas serta masih tingginya
kejadian penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria dan TBC. Untuk
mendukung pelaksanaan urusan kesehatan, pada tahun 2013 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp 122.425.539.460, - dan terealisasisebesar Rp
115.158.470.904 (94, 07%) dari rencana.49 Adapun Realisasi program tersebut:
Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat. Untuk menanggulangi isu belum optimalnya
kemandirian masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. Program ini
bertujuan memberikan edukasi tentang hidup sehat melalui kampanye Program
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penyediaan sarana prasarana puskesmas/RSD,
kelompok Lansia, kelompok masyarakat gangguan jiwa (TPKJM, peningkatan
pelayanan kesehatan terutama birokrasinya (Jamkesda dll) peningkatan wilayah
desiminasi terutama daerah terpencil.

48

LKPJ 2013, Implementasi dari urusan ini diwujudkan dalam bentuk sosialisasi dan advokasi PUG bidang pendidikan, pelatihan vocal point
dengan sasaran pengambil kebijakan di semua tingkat. Harapannya ada implementasi kurikulum yang berbasis gender.
49
LKPJ 2013, Proporsi realisasi belanja Urusan Kesehatan tersebut adalah 11.65% dari total realisasi belanja APBD Tahun 2013 yang berjumlah
Rp. 988.103.772.409 Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 15 program dan 162 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan,
RSUD Setjonegoro dan SETDA.
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Program Perbaikan Gizi Masyarakat. PKD dengan kemitraan bidan dan dukun
bayi antara lain untuk mengatasi isu kualitas layanan kesehatan ibu dan bayi yang
belum optimal. Capaian kinerja Urusan Kesehatan tahun 2013 berdasarkan
Indikator Kinerja RPJMD 2010-2015 Angka Kematian Ibu tahun 2012 (129.07) th
2013(84.25) meskipun kinerjanya meningkat tetapi isu AKI masih
memprihatinkan.50 AKB tahun 2012 (12.98) th 2013 (13.1) data ini menunjukkan
kinerja yg kurang, masih tinggi AKB. Angka Harapan Hidup tahun 2012 (70.48)
2013 (70.64) meskipun meningkat namun tidak signifikan terhadap kualitas
kesehatan masyarakat. Meningkatnya AKI disebabkan meningkatnya jumlah
kehamilan beresiko tinggi, masih rendahnya deteksi dini masyarakat, kurangnya
kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan rujukan pada kehamilan resiko
tinggi. Demikian pula dengan Angka Kematian Bayi (AKB) antara lain disebabkan
asfiksia (sesak napas saat lahir), bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah (BBLR),
infeksi neonatus, pneumonia, diare, dan gizi buruk.51
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular untuk mengatasi
masih tingginya penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria dan TBC, IMS dll.52
Meningkat, Jumlah Penderita HIV/AIDS.53 Program Pengadaan Peningkatan
Sarana dan Prasarana Rumah sakit, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Kesehatan Rujukan, program ini untuk menanggulangi isu masih terbatasnya
tenaga medis dan paramedis dan belum meratanya pelayanan kesehatan yang
berkualitas.54 Oleh karena itu perlu peningkatan terutama Puskesmas di desa
terpencil termasuk aksesibilitas RS rujukan yang sulit dijangkau (transportasi).
Beberapa permasalahan dalam urusan kesehatan antara lain:
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Namun demikian, angka kematian ibu hamil yang meninggal di kabupaten Wonosobo ini lebih tinggi dari target angka kematian ibu hamil
tingkat Jawa Tengah yang berjumlah 90% dan 75%. Tetapi angka ini lebih rendah dari target angka kematian ibu hamil di tingkat nasional yang
berjumlah 102% dan 102%.
51
http://birohumas.jatengprov.go.id/userfile/file/rpjmd/bab4.pdf. Status gizi buruk bayi antara lain disebabkan belum tepatnya pola asuh
khususnya pemberian ASI Eksklusif. Persentase bayi usia 0-6 bulan yang mendapat ASI eksklusif pada tahun 2012 menunjukkan jumlah yang
kecil yaitu 25,60% dari jumlah bayi sebanyak 577.407 bayi. Upaya untuk menurunkan AKI dan AKB dilaksanakan melalui peningkatan pelayanan
kesehatan ibu dan anak di Puskemas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) dan Rumah Sakit PONEK (Pelayanan Obstetri
Neonatal Emergensi Komprehensif).
52
Meningkatnya jumlah kasus penyakit menular seperti penemuan kasus TB paru dikarenakan belum semua komponen pelaksana penemuan
IV-5 kasus di sarana pelayanan kesehatan mendapatkan pelatihan serta keterbatasan prasarana sarana di Puskesmas dan rumah sakit; masih
tingginya kasus DBD dikarenakan kondisi iklim tidak stabil dan tingginya curah hujan sehingga berpotensi pada meningkatnya
perkembangbiakan nyamuk Aedes Aegypti, HIV/AID karena perilaku seks bebas, belum optimalnya kegiatan PSN.
53
http://regional.kompasiana.com/2012/05/10/penanggulangan-hivaids-di-wonosobo-jateng-menggalakkan-perilaku, Pernyataan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Wonosobo, Djunaedi, ini, misalnya, menunjukkan pemahaman yang tidak akurat: “Penderita HIV/Aids hendaknya
berperilaku positif dalam kehidupan sehari-hari, juga tetap memeriksakan diri guna memperoleh layanan kesehatan. Upaya ini bagian dari
pencegahan supaya tidak menular pada orang lain.”
54
Op. Cit., Namun masih ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak antara lain disebabkan belum
terpenuhinya prasarana dan sarana serta meratanya pendayagunaan dan kompetensi tenaga kesehatan.Sarana pelayanan kesehatan di Jawa
Tengah (termasuk Wonosobo) jika dibandingkan dengan jumlah penduduk masih belum proporsional, sehingga masih diperlukan optimalisasi
pelayanan kesehatan di tingkat dasar dan rujukanyang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Permasalahan lainnya adalah belum
optimalnya peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui pembiayaan kesehatan dan penyediaan pelayanan rawat inap kelas III khususnya
untuk masyarakat miskin (Jamkesmas dan Jamkesda).
.
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Permasalahan kematian bayi yang cukup tinggi disebkan salah satunya
karena Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), karena pengetahuan
ibu dan keluarga tentang resiko tinggi kehamilan masih terbatas sehingga
kemauan memeriksakan kehamilan secara lengkap ke tenaga kesehatan
khususnya bidan dan menggunakan fasilitas kesehatan untuk melahirkan
masih kurang.
Kesadaran sebagian masyarakat untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS) masih kurang.
Tingginya stigma dan diskriminasi terhadap HIV/AIDS, pengembangan dan
penguatan pelayanan penanggulangan HIV/AIDS belum bisa optimal, serta
terbatasnya SDM di puskesmas yang sudah terlatih dalam penanggulangan
HIV/AIDS
Belum optimalnya standarisasi pelayanan kesehatan di Puskesmas.
Kurang optimalnya pelayanan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD)

g. Hak atas Pekerjaan
Pembangunan bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk memberikan kontribusi
nyata danterukur dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja,
ketenangan dankenyamanan berusaha. Di Kabupaten Wonosobo ketenagakerjaan
memiliki isu strategis yaitu belum meratanyapeluang serta rendahnya
aksesibilitas kesempatan kerja pada berbagai sektor unggulanyang sesuai dengan
sebagian besar kondisi kompetensi SDM tenaga kerja, serta adanyapeningkatan
pengangguran yang disebabkan oleh terjadinya pemutusan hubungan kerjadari
perusahaan yang kolaps. Olehkarenaituprogram dankegiatan diarahkan pada
tujuan untuk mewujudkan tenaga kerja yang berdaya saing tinggi, profesional dan
bermartabat menuju manusia Wonosobo yang produktif dan sejahtera. Dalam hal
ini kebijakanpembangunannya diarahkan pada :
- Meningkatkan kualitas angkatan kerja dan pencari kerja;
- Mengupayakan akselerasi pertumbuhan lapangan kerja;
- Memberikan perlindungan kepada pekerja.
Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, melalui Anggaran Belanja
danPendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 telah dialokasikan
sebesar Rp.8.579.850.000, 00 (termasuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak
langsung, diluar BelanjaHibah dan Bantuan Sosial) atau sebesar 0, 77% dari total
APBD Tahun 2012 yangberjumlah Rp. 1.107.938.250.383, 00 dari alokasi tersebut
terealisasi sebesar Rp.8.374.612.114, 00 atau 97, 61%.55
adapun program dan kegiatan dalam prioritas pemenuhan hak atas pekerjaan di
Kabupaten Wonosobo adalah:
55

Anggaran tersebut dipergunakan untuk peningkatankualitas dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kesempatan kerja,
perlindunganpengembangan lembaga ketenagakerjaan, pelayanan administrasi, serta peningkatansarana dan prasarana aparatur maupun
untuk Belanja Tidak Langsung.
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Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. Program
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja bertujuan
untukmeningkatkan kompetensi angkatan kerja khusunya yang masih mencari
pekerjaan.Program ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD II sebesar
Rp. 491.000.000, 00 yang digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:
- Penyusunan Database Tenaga Kerja Daerah. Hasil kegiatan ini adalah
tersedianya data ketenagakerjaan di DinasNakertrans berupa tercetaknya 25
buku data ketenagakerjaan.
- Operasional BLK. Kegiatan ini dilaksanakan sebagaiupaya pendukung
pelayanan ketenagakejaan khususnya pelatihan di BLK.
- Penyuluhan dan bimbingan pelatihan standar SKKNI (Standar Kompetensi
KerjaNasional Indonesia) bagi lembaga latihan swasta
- Pelatihan Kerja Keliling (MTU)Kegiatan ini dilaksanakan melalui kegiatan
pelatihan menjahit. Diikuti oleh 20orang. Dilaksanakan di desa Binangun
kecamatan Watumalang.Dari kegiatan ini dapat terserap tenaga kerja sebesar
12.5% dari jumlah pekerja yangtelah ditargetkan terlibat pada pelatihan
kerja berbasis masyarakat pada renstra2012-2015.
- Penyuluhan dan bimbingan peningkatan produktivitas bagi UKM, Perusahaan
dan masyarakat.
Program Peningkatan Kesempatan Kerja. Program Peningkatan Kesempatan
Kerja ditujukan untuk membuka, menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja
baru yang sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia baik melalui
pengembangan usaha industri pedesaan, pengembangankesempatan kerja padat
karya infrastruktur, dan pelatihan. Melalui program ini dilakukankegiatan antara
lain:
1. Pembinaan Pelaksanaan Bursa Kerja Khusus. Dilaksanakan melalui kegiatan
sosialisasi lowongan ke BKK se kabupatenWonosobo
2. Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai Dilaksanakan melalui kegiatan seleksi dan
rekrutmen tenaga kerja AKAD di Disnakertrans Kabupaten Wonosobo
3. Pembinaan terhadap TKI Purna Tugas (ex buruh migran). Tujuan kegiatan
iniadalah untuk meningkatkan motivasi berwirausaha bagi TKI Purna,
mengurangiangka pengangguan bagi ex TKI purna, dan untuk membuka
kesempatan berwirausaha mandiri
4. Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri. Tujuan
kegiatan ini adalah mencegah penempatan TKI secara ilegal dan dapat
melaksanakan penempatan secara prosedural, serta untuk menekan angka
kemungkinan kasus terhadapTKI.
5. Pengembangan Pasar Kerja. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari
tanggungjawab pemerintah kabupaten Wonosobo dalam hal ini Dinas Tenaga
Kerja danTransmigrasi guna menurunkan angka pengangguran penduduk. Di
kegiatan ini mempermudah akses masyarakat para pencari kerja untuk dapat
memperoleh informasi lowongan kerja dan untuk bertemu langsung dengan
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6.

7.

perusahaan yangmembutuhkan tenaga kerja di satu waktu dan tempat yang
sama.
Pembinaan terhadap Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
Pelaksana Penempatan tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan Bursa
Kerja Kusus (BKK)Dilaksanakan dengan sasaran cabang-cabang LPTKIS yang
ada di kabupaten Wonosobo. Tujuannya adalah untuk memonitor
pelaksanaan rekrutmen di LPTKISyang memiliki cabang di Wonosobo dan
untuk menegakkan aturan pendirian serta rekrutmen calon TKI bagi LPTKIS
yang membuka cabang di Wonosobo
Monitoring dan evaluasi penempatan tenaga kerja; Kegiatan ini dipakai untuk
memfasilitasi penyelesaian klaim jaminan asuransi TKI yang meninggal di
Luar Negeri (Malaysia) serta untuk memonitoring pelaksanaan rekrutmen
sekaligus mencari lowongan kerja ke Luar Jawa.

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Program ini
dilaksanakan dengan menggunakan dana sebesar Rp 180.200.000; yang terdiri
dari 6 kegiatan yaitu:
Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan
industrial; Hambatan penyelesaian kasus PHI adalah Para Pihak terkait
kurang memahami peraturan perundangan. Tujuandari kegiatan ini adalah
menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial yang meminta jasa
mediator. Selama tahun 2012 jumlah kasusPHI yang ada di Kabupaten
Wonosobo berjumlah 9 kasus terdiri dari 1 kasus PHKyang melibatkan 1
orang tenaga kerja dan 9 kasus PHI yang melibatkan 91 orangtenaga kerja.
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenaga kerjaan,
dengan dana; Dilaksanakan dengan mensosialisasikan UU no 3 tahun 1992
tentang Jamsostek, Sosialisasi tentang Norma K3, Sosialisasi tentang
Perlindungan Pekerja Perempuan, Sosialisasi Pencegahan HIV/AIDS di
tempat kerja.
Peningkatan pengawasan dan perlindungan serta penegakan hukum
terhadap K-3Tujuan dari K3 itu sendiri adalah untuk melindungi keselamatan
dan kesehatankerja para pekerta dalam menjalankan pekerjaannya, melalui
upaya-upaya pengendalian semua bentuk pelanggaran bahaya yang ada di
lingkungan tempatkerja. Pada tahun 2012 kegiatan ini dilaksanakan melalui
Kegiatan Pengawasan dan pemeriksaan di 50 perusahaan lokal Wonosobo
Yaitu peninjauan kebijakan dan penyediaan lokasi kerja yang sesuai dengan
aturan ketenagakerjaan seperti penggunaan peralatan yang sesuai dengan
standar K-3, upah jam kerja, pemberian Jamsostek, upah lembur dan lainlain. Dengan sasaran perusahaan skala kecil, menengah dan besar yang
berada di wilayah Kabupaten Wonosobo. Hasil dari kegiatan ini adalah
Tumbuhnya kesadaran pengusaha dalam mentaati peraturan yang ada untuk
memberikan jaminan terhadap pelaksanaan keselamatandan kesehatan kerja
(K-3).
Peningkatan Kegiatan Dewan Pengupahan. Kegiatan ini merupakan fasilitasi
wadah permusyawaratan dan konsultasi antara pekerja/buruh, pengusaha
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dan
pemerintah
dalam
rangka
meminimalkan
perselisihan
hubunganindustrial melalui penciptaan hubungan yang harmonis antara
ketiganya. Upaya ini akan berimplikasi terhadap iklim investasi Kabupaten
Wonosobo yang membaik.
Kegiatan Dewan Pengupahan terdiri dari tiga bagian yaitu
1) Survey kebutuhan hidup layak (KHL)
Kegiatan ini dilaksanakan secara langsung sebagai acuan pembuatan
usulanupah minimum kabupaten 2013. Hasil survey digunakanuntuk
menentukan UMK 2013
2) Sidang Dewan Pengupahan
Dilaksanakan sebanyak 12 kali dengan agenda Pembahasan hasil survey, rapat
penetapan UMK, dan
Usulan Penetapan UMK ke Propinsi
Penyelesaian klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Jamsostek. Pada tahun2012,
Disnaker Wonosobo telah melakukan pendampingan terhadap klien
denganmasalah pengurusan JHT sebanyak 18 kasus. Kebanyakan dari mereka
adalah expekerja program AKAD perkebunan kelapa sawit.
Peningkatan Lembaga Ketenagakerjaan LKS Bipartit, Tripartit dan Serikat
Pekerja
Kegiatan ini merupakan fasilitasi wadahpermusyawaratan dan konsultasi
antara pekerja / buruh, pengusaha dan pemerintah dalam rangka
meminimalkan perselisihan hubungan industrial melalui penciptaan
hubungan yang harmonis antara ketiganya. Upaya ini akan berimplikasi
terhadap iklim investasi Kabupaten Wonosobo yang membaik diinisiasi
melalui kegiatan Sosialisasi UMK Wonosobo 2012Sosialisasi kepada
pengusaha dan pekerja mengenai Keputusan Gubernur tentangUMK Tahun
2013, agar keputusan tersebut dipahami dan dilaksanakan.
Hasil/Manfaat dari program ini adalah:
1) Menyelesaikan semua kasus yang timbul sesuai dengan standar prosedur
yangberlaku
2) Meningkatkan Kesejahteraan dan Perlindungan Tenaga Kerja melalui
standarUpah Minimum Kabupaten
3) Tercipta hubungan kerja yang serasi dan harmonis antara pengusaha dan
pekerja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Melalui program dan
kegiatan yang telah dilaksanakan diharapkan dapat tercipta kesempatan bekerja
yang dapat memperbaiki taraf hidup tenaga kerja dan keluarganyayang
berdampak pada penanggulangan kemiskinan serta kelancaran pembangunan
daerah. Melalui pemberlakuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13
Tahun 2003yang dapat dipatuhi oleh pekerja dan pengusaha, akan menciptakan
kondisi iklim kerja yang kondusif dan perhatian terhadap kesehatan dan
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keselamatan kerja sebagai hak dasar pekerja akan lebih terjamin. Implementasi
program ini dalam beberapa kegiatanya itu penyelesaian perselisihan hubungan
industrial, pemutusan hubungan kerja, peningkatan pengawasan, perlindungan
dan penegakan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja, peningkatan
kegiatan dewan pengupahan kabupaten, penyelesaian kasus TKI bermasalah,
penyelesaian klaim JHT Jamsostek, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, dan
peningkatan lembaga ketenagakerjaan LKS bipatrit, tripartit, dan serikat pekerja
sehingga diharapkan adanya hubungan harmonis antarapemerintah, perusahaan
dan serikat pekerja yang akan mendukung terciptanya iklim usaha kondusif, pada
akhirnya mampu menarik investor masuk ke Wonosobo.
Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Wonosobo cenderung naik, dari Tahun 2011,
392.465 orang menjadi 416.421orang, sedangkan jumlah penduduk yang bekerja
mengalami peningkatan dari 369.940 orang di tahun 2011 menjadi 394.042 orang
tahun 2012. Dalam kurun waktu yang sama Jumlah Pengangguran mengalami
penurunan dari 22.525 orang, menjadi 2012; 22, 379 orang. Secara umum
tingginya angka pengangguran dikarenakan terbatasnya lapangan kerja , jumlah
tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja, dan pendidikan tenaga
kerja belum sepenuhnya sesuai dengan pasar kerja. Masih rendahnya kualitas
tenaga kerja berpengaruh terhadap daya saing dalam memasuki pasar kerja, di
sisi lain SDM instruktur yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas tenaga
kerja masih kurang dan prasarana sarana Balai Latihan Kerja (BLK) belum
memadai.56
Jumlah penduduk yang bekerja Tahun 2011, 369.940 orang dan Tahun 2012;
416.421 orang, tersebar diberbagai lapangan pekerjaan. Permasalahan terkait
dengan kesejahteraan pekerja ialah: Upah Minimum Regional belum memenuhi
standar Kebuuhan Hidup Layak, yakniTahun 2011, UMR 775.000 : KHL 861.111
= 0, 90 ; dan Tahun 2012, UMR 880000 : KHL 907216 = 0.19, belum optimalnya
jaminan sosial tenaga (Jumlah pekerja/buruh yang ikutprogram Jamsostek :
Tahun 2011, 4.065 orang dan Tahun 2012, 4206 orang.)Belum optimalnya
dukungan Pemkab dan DPRD dalam penyelesaian masalah ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian (Jumlah sengketa antara pengusaha dengan pekerja ; Tahun
2011, 3 perkara dan Tahun 2012, 12 perkara.
Motivasi berwirausaha masyarakat kurang, Sehingga keberlangsungan usaha
pemberdayaan perekonomian untuk menekan angka pengangguran dan setengah
pengangguran melaui program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga
kerja serta perluasan kesempatan kerjamasih kurang maksimal.Berbagai
program Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Tenaga Kerja dan
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Jumlah BKK (Bursa Kerja Khusus) : Tahun 2011, 14 BKK, dan 15 BKK; Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat:
Tahun 2011 50 orang, dan Tahun 2012 , 124 orang; Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi ; Tahun 2011 dari
APBN 288 orang, APBD 36 orang) , Tahun 2012 APBD 64, APBN 480 org dan Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan ;
Tahun 2011 , 25 orang dan Tahun 2012, 120 orang)
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Transmigrasidilakukan dalam upaya peningkatan kesempatan kerja, antara lain
melalui penempatantenaga kerja lokal (AKL), penempatan tenaga kerja antar
daerah (AKAD), danpenempatan kerja antar negara (AKAN), dimana prioritas
kegiatan diarahkan padamasyarakat buruh tani dan petani subsisten yang perlu
mendapatkan mata pencaharianyang layak. Namun demikian pelaksanaan
program kegiatan sangat tergantung pada program dan targetyang ditawarkan
pemerintah pusat (masih bersifat konvensional).
Secara umum capaian kinerja Urusan tenaga Kerja pada tahun 2012 telah tercapai
dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 9 indikator yang ditetapkan, 6 indikator
dapat tercapai dengan baik, sedangkan 2 indikator lainnya dapat dicapai dengan
cukup baik. Hanya terdapat 1 indikator yang memerlukan kerja keras karena
masih berada pada kategori kinerja kurang yaitu tingkat pengangguran terbuka
yang masih berada pada angka 5, 38% dibawah target yang telah ditetapkan yaitu
sebesar 3, 34%. Capaian ini sebenarnya telah menurun dibandingkan dengan
capaian tahun 2011 yang sebesar 5, 73%. Hal tersebut berarti bahwa dari 100
orang angkatan kerja 6 orang diantaranya menganggur. Tingkat pengangguran
terbuka yang masih relatif tinggi tersebut membutuhkan perhatian lebih
pemerintah daerah untuk lebih mengupayakan penambahan lapangan kerja
untuk lebih menekan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Wonosobo.
Peningkatan kemampuan dan keahlian dari pencari kerja juga menjadi prioritas
untuk lebih meningkatkan kulaitas tenaga kerja sehingga lebih kompetitif dalam
persaingan tenaga kerja.
h. Hak atas Kebebasan Beragama
Dalam pemenuhan akan hak kebebasan beragama, Kabupaten Wonosobo
termasuk daerah yang mempunyai toleransi keberagamaan yang sangat kondusif.
Hal ini dibuktikan dengan, pernyataan tokoh tokoh (pimpinan) organisasi
keagamaan dalam acara FGD, bahwa di Wonosobo mereka telah mendapatkan
hak kebebasan dalam beragama, dan kebebasan menjalankan (berekspresi)
keyakinan sesuai dengan ajaran agama masing masing, tanpa merasa khawatir
akan adanya gangguan dan ancaman atau tekanan dari pihak lain. Untuk
membangun hubungan antar umat beragama yang baik dan kondusif, pemerintah
telah membentuk sebuah lembaga FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama).
Forum ini sangat berperan positif sebagai media dalam relasi sosial
kemasyarakatan hubungan antara umat beragama sehingga terjalin suasana
saling menghargai, menghormati dan saling membantu. Kerukunan antara umat
beragama dibina dengan duduk dan berdialog secara rutin dan
berkesinambungan dalam wadah FKUB tersebut. Disamping itu ada juga berbagai
aktifitas lainnya antara lain: Kemah Bersama antar Agama dan tanam pohon
bersama.
Tingginya toleransi beragama salah satunya dapat terlihat pada acara hari besar
keagamaan, seperti pada Hari Natal maka sebagian umat Islam dari organisasi
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BANSER NU, turut berpartisipasi dalam menjaga keamanan di lokasi-lokasi
dilaksanakannya kegiatan ibadah Natal tersebut. Demikian juga ketika Idul Fitri,
warga yang beragama Nasrani ikut membantu menjaga keamanan parkir para
jamaah Umat Islam yang sedang Shalat Ied.
Kesadaran akan saling membantu tersebut memang lahir dan tumbuh dari
keyakinan akan ajaran yang meraka pahami bahwa semua agama mengajarkan
kebaikan.57 Oleh karena itu NU khususnya memang mempunyai tolok ukur dalam
bermasyarakat, yaitu 3 prinsip dasar; pertama adalah ukhwah islamiyah
(persaudaraan sesama umat Islam), ukhwah wathaniyyah (persaudaraan dengan
warga lain dalam satu negara) dan ukhwah bashariah (persaudaraan dengan
manusia pada umumnya). Inilah tolok ukur parsaudaraan antara umat beragama
hidup dilingkungan sosial, yaitu persmaan sesama Muslim, sesama warganegara
dan sesama manusia.”
Terpenuhinya hak kebebasan beragama sebagaimanan digambarkan di atas juga
tidak terlepas dari kebijakan dan ketegasan pemerintah untuk memberikan
perlindungan kepada semua pemeluk agama termasuk perlindungan kepada
kelompok minoritas seperti kelompok Ahmadiyah. Ormas Ahmadiyah yang
merupakan kelompok keagamaan minoritas di Wonosobo. Demikian gambaran
sikap Bupati sebagai sebagai kepala pemerintahan dalam memberikan
perlindungan terhadap hak hak dasar masyarakat dalam menjalankan
agamanya.58
i. Hak atas Pangan dan Perumahan
Dalam bidang pangan pemerintah telah memiliki kepedulian akan hak atas
pangan masyarakat dengan menjadikan aspek pangan sebagai prioritas sasaran
dan program pembangunan Kabupaten Wonosobo. Pada RKBD tahun 2013, telah
ditetapkan sasaran program pembangunan daerah untuk
mewujudkan
ketahanan pangan daerah, yaitu meningkatkan ketersediaan bahan pangan
utama dan meningkatkan konsumsi protein hewani dan nabati. Kemudian
57

Seperti yang disampaikan oleh Bapak KH. Kharis dari PCNU Wonosobo dan sebagai Ketua FKUB, bahwa prinsip ajaran syariat Islam yang
mereka yakini adalah ajaran yang disampaikan Rosulullah SAW antara lain: “… Kalau kamu memang orang beriman, mengaku iman dan percaya
hari kiamat maka yang pertama kamu harus menghormati tamu, tamu siapapun.” Kemudian yang kedua “falyasil rahimahu” hendaklah
menyambung tali persaudaraan. Kemudian yang ketiga “falyukrim Jarahu” maka hendaklah menghormati tetangga.” Kemudian (prinsip) yang
lain “falyaqul khairan aw liyasmut” artinya kalau seseorang mau berbicara hendaklah berbicara yang membawa kepada kebaikan bagi semua
orang, bagi semua kelompok masyarakat, akan tetapi kalau pembicaraan tersebut akan dapat menimbulkan fitnah kamu harus diam.
58
Sebagaimana dinyatakan Ustadz Sutikno seorang tokoh dan pimpinan Ahmadiyah Wonosobo mengatakan: “…kita sepakat bahwa apa yang
kita rasakan di Wonosobo ini secara umum sangat unik. Keharmonisan yang sangat mendalam. Kami merasakan bagi komunitas kami
Ahmadiyah yang mungkin tidak dirasakan di daerah luar suatu nuansa kesejukan tersendiri tumbuh secara alami. Namun perlu sampaikan
bahwa sikap pemerintah terhadap kebebasan beragama, berekspresi terhadap kami terutama Ahmadiah ini, kami merasa pemerintah
Wonosobo terutama di era bapak Bupati sekarang ini sangat baik terhadap perlindungan komunitas minoritas. Kami merasakan ada
perlindungan yang sangat baik, ada keterbukaan dari pemerintah, ada ketegasan juga. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa bapak Bupati sering
menyampaikan dibanyak event: “Bahwa tidak ada satu kelompokpun yang boleh mengotak atik Ahmadiyah di Wonosobo, mereka warga saya
dan mereka bayar pajak juga sama dengan yang lain”. Bupati menyampaikan statemen demikian padahal isu Ahmadiyah (secara nasional)
sedang gencar-gencarnya dipermasalahkan.
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pemerintah juga telah merencanakan peningkatan jumlah desa mandiri pangan,
meningkatkan ketersediaan bahan pangan utama, meningkatkan jumlah
lumbung pangan dan tingkat skor PPH (pola harapan pangan). Dalam aspek
perumahan, pemerintah dalam RBKD 2013 juga telah memprioritaskan sasaran
dan program pembangunan Kabupaten Wonosobo untuk meningkatkan kualitas
pemukiman masyarakat. Dalam hal ini pemerintah telah menetapkan sasaran
pembangunan untuk meningkatkan akses penduduk terhadap kepemilikan
rumah, kemudian menurunkan luas permukiman kumuh, meningkatkan luasan
ruang terbuka hijau di lingkungan permukiman dan meningkatkan pelayanan
penanggulangan kebakaran. Menjadikan prioritas program pembangunan pada
bidang perumahan di Wonosobo tampaknya memang sudah sangat urgen dan
emergency, sebab masih banyak penduduk yang belum memiliki rumah.
Data dari RANHAM menunjukkan bahwa dari 169.333 keluarga
yang
berpenghasilan rendah, masih terdapat 14.748 yang tidak memiliki rumah.
Kemudian dari aspek kelayakan rumah penduduk, juga masih banyak penduduk
yang memiliki rumah tidak layak huni yaitu, ditemukan data bahwa dari 214.467
rumah yang ada, masih terdapat 18.840 rumah penduduk yang tidak layak huni.
Kondisi seperti ini cukup memprihatinkan dan merupakan gambaran yang jelas
belum terpenuhinya hak hak dasar masyarakat, sebab penyediaan lingkungan
permukiman yang ramah lingkungan menjadi salah satu persyaaratan penting
kota ramah ham. Karena masyarakat akan mendapati kehidupan yang seimbang
secara fisik dan psikis. Permukiman yang ramah lingkungan memberikan energi
positif bagi penghuninya. Pemerintah Kabupaten Wonosobo secara umum
diuntungkan dengan karakter wilayahnya yang sebagian besar adalah hutan.
Maka penataan permukiman yang ramah lingkungan sebenarnya dengan mudah
dapat dipetakan dan direncanakan.
j. Hak atas Jaminan Sosial
Dalam pemberian layanan sosial terhadap PMKS (Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial), Dinas Sosial telah menyusun program-program pemberian
layanan sosial dan memiliki prestasi kinerja yang cukup baik. Bahkan apabila
dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2011) Dinsos berhasil melakukan
capaian kinerja yang cukup signifikan. Demikian juga capaian pada tahun 2013
juga mengalami peningkatan. Meskipun begitu apabila dibandingkan dengan
target pada tahun 2012, capaian yang diperoleh Dinas Sosial dalam layanan
terhadap PMKS belum terpenuhi. Karena itu, Dinas Sosial perlu meningkatkan
berbagai upaya perlindungan sosial, jaminan sosial, dan rehabilitasi sosial bagi
PMKS, dengan mengembangkan sistem informasi dan publikasi mengenai
pelayanan kesejahteraan sosial agar memudahkan PMKS mengakses layanan
yang dibutuhkan.
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Dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) terjadi penurunan
layanan yang dilakukan Dinas Sosial. Penurunan layanan bukan hanya apabila
dikomparasikan dengan realisasi tahun 2011, tetapi juga apabila dikomparasikan
dengan target tahun 2012 sebesar 69.77%. Sedangkan pada tahun 2013 indikator
persentase pendampingan anak berhadapan dengan hukum (ABH) sebesar 100%.
Besarnya penanganan ABH pada tahun 2013 memperlihatkan kasus-kasus
hukum yang menimpa anak-anak cukup besar. Maka seluruh elemen baik
pemerintahan, masyarakat, dan keluarga harus bersinergi dalam melakukan
pengawasan dan pembinaan terhadap mereka.
Untuk indikator persentase pendampingan pada korban bencana selama 4 tahun
(2010-2013) memiliki capaian kinerja yang stabil yaitu sebesar 100%. Di sini
Dinas Sosial terbukti melakukan pendampingan korban bencana secara sungguhsungguh sehingga tidak ada yang terabaikan. Sedangkan jumlah panti sosial masih
memiliki jumlah yang sama dengan tahun sebelumnya sebanyak 15 buah.
Dalam penanganan RBM (Rehabilitasi Berbasis Masyarakat atau Rehabilitasi
Bersumberdaya Masyarakat) capaian kinerja Dinas Sosial selama 3 tahun terakhir
(2011-2013) memiliki dinamika tersendiri. Rehabilitasi berbasis masyarakat
pada tahun 2011 hanya mencapai 10%, sedangkan pada tahun 2013 mengalami
lompatan yang signifikan mencapai angka 66.9%, mengalami peningkatan dari
tahun sebelumnya (2012) yaitu 55%,
menunjukkan bahwa kesadaran,
pengetahuan, dan partisipasi masyarakat terhadap persoalan rehabilitasi
mengalami peningkatan.59
Pemkab Wonosobo juga telah menetapkan program fasilitasi pemenuhan
kebutuhan perumahan secara swadaya oleh masyarakat sejak tahun 2009 melalui
kegiatan KPRS Mikro/KPRS Mikro Bersubsidi yang ditujukan pada Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR).60 Dalam soal perumahan pemberian akses
kepada masyarakat miskin perlu ditingkatkan, pelayanan bukan hanya dalam
kemudahan mendapatkan kredit pembangunan/rehabilitasi rumah layak huni,
tetapi juga dalam bentuk kredit dengan jaminan rendah dan bunga pinjaman yang
sangat murah.
k. Hukum dan Keadilan
Salah satu aspek penting dalam mewujudkan Kota/Kabupaten ramah HAM
adalah terpenuhinya hak-hak hukum dan keadilan masyarakat. Untuk memenuhi
hak dasar tersebut, ada beberapa indikator yang perlu mendapatkan perhatian
serius, antara lain, ketersediaan peraturan perundang-undangan yang mangatur
perilaku masyarakat, aparat yang menjalankan atau penegak hukum penegakan
59
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LKPJ Tahun 2013 Urusan Sosial, hal 215-217. www.wonosobo.go.id. Rabu, 10 September 2014.
LKPJ Tahun 2010 Urusan Wajib Perumahan, http://www.wonosobokab.go.id, Rabu, 17 September 2014.
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hukum, serta budaya hukum. Secara umum, KabupatenWonosobo dalam
merancang dan menyusun serta menetapkan Peraturan Daerah yang berkenaan
dengan pemenuhan hak hak dasar rakyat telah terpenuhi dengan baik. Jika diukur
dari hak sipil dan politik,masyarakat telah menikmati kebebasannya dalam
menyalurkan aspiresi politiknya sesuai dengan hati nurani tanpa paksaan dan
diskriminasi. Masyarakat bebas menyuarakan pikiran dan gagasannya melalui
forum atau jalur yang resmi maupun turun jalan (demonstrasi). Rakyat bebas
berserikat dan berkumpul sesuai dengan hobi, profesi dan kesamaan cipta, rasa,
dan karsa. Forum-forum rakyat (citizen forum) juga cukup terwadahi sesuai
dengan perkembangan persoalan dan problem kemasyarakatan. Dalam hal
perlindungan terhadap hak sipil dan politik sudah sangat maju dan terus
ditingkatkan .
Namun, apabila dilihat kinerja SKPD tahun 2012 bagian Hukum program Pentaan
Perturan Perundang-undangan pada kegiatan Penyusunan Perda belum
memenuhi target yang diharapkan yaitu 10 Perda hanya terealisir 5 Perda.61
Dengan demikian dilihat dari indikator kinerja hanya tercapai 0, 5%, perlu upaya
dalam produktifitas Perda terutama yang menyangkut hak dasar manusia tentang
kemiskinan/PMKS, kesehatan dll.
Program Evaluasi Pelaksanaan Perda, target program tiga (3) Perda tetapi hanya
terealisir 1 Perda, sehingga indikator terevaluasinya Perda belum berjalan
dengan maksimal hanya tercapai 33.3%.62Program Sosialisasi Peraturan Daerah,
target program yang ditetapkan hanya satu (1) kali, dilihat dari realisasi
ketercapaian memang sudah terpenuhi hanya intensitas dalam pelaksanaan
sosialisasi perlu ditambah sehingga peraturan tersebut dapat tersampaikan pada
seluruh masyarakat terutama daerah terpencil. Terlebih dilihat dari data BPS
Jateng Wonosobo dalam angka, pada tahun 2012 jumlah penduduk 771.447
orang. Pada program Desa/Kelurahan sadar hukum yang hanya tercapai 2 desa,
sebagai wujud kab/kota ramah HAM kesadaran hukum masyarakatnya menjadi
barometer utama dalam rangka penghargaan hak setiap orang.
Dalam proses penegakan hukum, baik dalam perkara perdata maupun perkara
pidana kinerja lembaga Pengadilan Negeri cukup baik dari, perkara yang masuk
sampai pada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Bahkan pengajuan
upaya hukum pada tahun 2013 hanya 26 perkara, dari perkara perdata yang
jumlahnya 39 menerima putusan 29 perkara dan 10 perkara mengajukan
banding, realisasinya 74,36% dari target 80%. Dalam perkara pidana sejumlah
191 perkara yang menerima putusan 175 sedangkan yang 16 mengajukan upaya
hukum, realisasinya 91,62% dari target 95%.63 Dengan kondisi seperti ini
mencerminkan bahwa produk putusan tersebut dapat diterima oleh pihak yang
61

Renja 2014, dalam Renja tidak disebutkan Perda apa yang sudah tercapai realsasinya. Penyusunan tsb tidak hanya merupakan Perda yang
baru, tetapi juga Perda yang bersifat perubahan/revisi.
62
Ibid.
63
LKPJ Pengadilan negeri 2013.
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berperkara dan telah mencerminkan keadilan masarakat yang berarti lembaga
peradilan sudah cukup ramah HAM.
Program penanganan konflik dan gugatan perdata/PTUN yaitu pemberian
bantuan hukum, khusus untuk penyelesaan kasus hukum yang dihadapi oleh
Pemerintah Kabupaten Wonosobo di Pengadilan Negeri koordinasi dilakukan
atas dasar keputusan Bupati.64 Data Renja menunjukkan tidak ada target dan
realisasinya (tidak ada penjelasan apakah memang tidak ada permasalahan atau
tidak terungkap, SDM yang berkompeten menangani juga tidak dijelaskan).
Terlebih dalam hal bantuan hukum kepada masyarakat yang sedang menghadapi
problem hukum Pemda Kabupaten Wonosobo belum memberikan kontribusi
yang cukup signifikan. Hal ini terbukti dengan kompetensi Bagian Hukum Setda
Pemda Wonosobo yang tidak menyediakan bantuan hukum kepada masyarakat
dan sekaligus programnya. Sedangkan masyarakat yang membutuhkan bantuan
hukum (kecuali perkara berbasis gender dan anak), mencari sendiri bantuan
hukum tersebut dengan jalan menyewa jasa advokad melalui kantor
advokat/pengacara. Memang ada program bantuan hukum bagi warga miskin
yang menghadapi problem hukum yang berasal dari Pemerintah Pusat.Tetapi
bantuan tersebut kurang atau tidak sebanding dengan kasus hukum yang terjadi
di masyarakat.
Program Pelaksanaan RANHAM,
dalam rangka optimalisasi koordinasi
pelindungan HAM dan kebijakan hukum daerah, maka dibentuk Panitia RANHAM
berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 180/331/2011. Pada kegiatan tersebut,
tercapai indikator sinkronisasi HAM sebanyak dua (2) kali. Sedangkan dalam
standart hak ekonomi, sosial dan budaya, khususnya dalam penyediaan
infrastruktur atau fasilitas umum dan sosial bagi kelompok rentan seperti
perempuan, anak, lansia dan difabel belum sempurna. Seperti missal jalan dan
trotoar bagi kelompok rentan tersebut belum sepenuhnya disediakan. Juga
transportasi umum (angkot dan bus) belum memberikan kemudahan bagi para
difabel untuk mengakses transportasi. Termasuk juga fasilitas transportasi,
seperti terminal dan halte belum memberikan aksesibilitas kepada para lansia
dan difabel. Bagi anak-anak, taman bermain belum sepenuhnya dapat dipenuhi
dengan baik, belum sebanding antara jumlah anak dan taman bermain bagi
mereka. Belum lagi persoalan anak yang dititipkan kepada kakek dan neneknya
karena ditinggal orang tuanya merantau. Pendidikan dan kesehatan anak seperti
ini belum banyak mendapatkan perlindungan dari Pemda.
Aspek lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah aparat hukum dan
penegakan hukum. Masih ada beberapa kasus yang berkenaan dengan ijin
hiburan seperti karaoke yang tidak memiliki ijin operasional. Informasi di
lapangan, hiburan karaoke merupakan fasilitas tambahan restoran. Jadi, yang
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Renja 2014, Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan,Renja SKPD tahun 2012, tidak ada target program.
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mendapatkan ijin adalah mendirikan pelayanan restoran, sedangkan karaoke
inhern (sudah termasuk di dalamnya).
Meskipun fasilitas karaoke lebih besar dari pada restorannya. Menurut aparat,
selama tidak ada pelanggaran pidana, seperti terjadinya kerusuhan, penggunaan
narkoba, miras dan lain-lain, serta tidak ada laporan dari masyarakat, kegiatan
hiburan karaoke (sebagai fasilitas restoran) tetap boleh berjalan. Ini
menggambarkan situasi penegakan hukum yang agak buruk dalam ijin
operasional hiburan. Ada juga kasus di bidang lingkungan hidup, seperti galian C
yang secara nyata merusak ekonsistem lingkungan hidup belum ada upaya tegas
dari aparat hukum untuk menindak para pelanggar hukum. Memang, jika dilihat
dari aspek ekonomi, galian C akan menguntungkan Pemda karena ada retribusi.
Hal ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat yang masih
menganggur. Namun, jika dilihat dari aspek penegakan hukum, hal ini
menunjukkan penegakan hukum yang buruk.
Terlepas dari beberapa persoalan hukum di atas, yang justru lebih utama adalah
budaya hukum masyarakat yang masih jauh dari idealnya. Budaya musyawarah
yang menjadi karakteristik daerah perlu dilestarikan dan ditingkatkan, terkait
dengan hukum, maka budaya hukum dalam penyelesaian perkara melalui
mediasi yang menjadi akta perdamaian hanya ditargetkan 1% dan terealisir 0%.
Dalam konteks demikian,
berarti budaya hukum musyawarah tidak
dimanfaatkan dan dilestarikan dalam penyelesaian masalah.65 Sesuai dengan SE
Mahkamah Agung tentang proses penyelesaian perkara di luar pengadilan.
Disamping itu, kebiasaan masayarakat menerabas jalan, membuang sampah
sembarangan, dan perilaku menyimpang, merupakan kenyataan yang terjadi di
tengah-tengah masyarakat. Budaya hukum ini perlu ditanamkan sejak dini, baik
melalui pendidikan maupun keteladan para pemimpin, orang tua dan tokohtokoh masyarakat. Kesadaran akan pemenuhan hak dasar sebagai bagian
terpenting dalam kota ramah HAM, bukan merupakan kewajiban pemerintah
sendiri, tetapi masyarakat secara bersama-masa justru akan menentukan
keberhasilan pembudayaan kesadaran hukum.
Sebenarnya, problem utama kita berkenaan dengan pemenuhan kota ramah
HAM adalah persoalan budaya masyarakat. Kota ramah HAM akan dapat
diwujudkan dengan prasyarat kedasaran dan budaya masyarakat yang sudah
menghargai harkat dan martabat manusia sebagai pemilik hak dasar yang bersifat
kodrati.
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l. Bidang infrastruktur
Ketersediaan Pemerintah mengupayakan dan penyediaan sarana dan prasarana
jalan, drainase, ruang terbuka hijau dan bangunan gedung dalam meningkatkan
standar hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Penyediaan sarana dan prasarana jalan: Dalam 10 tahun terakhir ini, Pemerintah
Kabupaten Wonosobo memprioritaskan penyediaan sarana dan prasarana jalan
di daerah pedesaan atau daerah pinggiran. Kecamatan yang secara geografis sulit
dijangkau dengan perjalanan darat diprioritaskan pembangunan sarana dan
prasarana jalan, terutama daerah-daerah yang terisolir, sehingga seluruh wilayah
dapat diakses melalui jalan darat. Baru dalam 2 tahun terakhir ini, penyediaan
saran dan prasaran jalan memasuki wilayah kota Wonosobo.
Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana drainase yang memadai :
Kabupaten Wonosobo termasuk daerah yang curah hujannya tinggi, bisa
dipastikan hampir setiap hari hujan, meski hujan gerimis. Ketika datang hujan
dengan intensitas yang cukup tinggi, maka ketersediaan sarana dan prasarana
drainase, baik perkotaan maupun pedesaan, menjadi sesuatu yang sangat urgen.
Disamping itu, geografi Kabupaten Wonosobo yang berbukit juga perlu perhatian
khusus mengenai ketersediaan drainase ini. Selama ini, pemerintah Kabupaten
Wonosobo sudah berupaya menyediakan sarana dan prasarana drainase cukup
baik. Hal ini bisa dibuktikan dengan berfungsinya drainase untuk menyalurkan
air hujan dan genangan air di jalan akibat hujan menuju sungai, sehingga setelah
hujan reda tidak berapa lama tidak ada genangan air di jalan.
Penyediaan ruang terbuka hijau secara bertahap sebesar dua puluh% dari luas
wilayah kota/kawasan perkotaan. Ruang terbuka hijau, khususnya berupa taman
kota, dalam 2 tahun terakhir ini sudah mencapai 25% dari luas wilayah
kota/kawasan perkotaan. Tahun depan akan diupayakan mencapai 30%.
Meskipun demikian, fungsi ruang terbuka hijau atau taman kota belum maksimal
digunakan sebagai wahana interaksi social antar warga. Masih banyak taman kota
yang desainnya belum mencerminkan ramah ham secara menyeluruh.
Penyediaan Lingkungan Permukiman yang ramah lingkungan: Penyediaan
lingkungan permukiman yang ramah lingkungan menjadi salah satu persyaaratan
penting kota ramah ham. Karena masyarakat akan mendapati kehidupan yang
seimbang secara fisik dan psikis. Permukiman yang ramah lingkungan
memberikan energi positif bagi penghuninya. Pemerintah Kabupaten Wonosobo
secara umum diuntungkan dengan karakter wilayahnya yang sebagian besar
adalah hutan. Maka penataan permukiman yang ramah lingkungan dengan
mudah dipetakan dan direncanakan.
Penyediaan air yang sehat, bersih dan produktif, dan terjangkau: Penyediaan air
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yang sehat, bersih dan produktif, dan terjangkau di Kabupaten Wonosobo
dilakukan oleh dua lembaga. Pertama, di daerah perkotaan dilakukan oleh PDAM.
Kedua, di daerah pedesaan dilakukan secara swa kelola oleh masyarakat desa.
Keterjangkauan harga sangat kompetiti dan yang termasuk paling murah
dibandingkan dengan daerah lain. Penyediaan air irigasi untuk pertanian rakyat
pada sistem irigasi yang sudah ada. Sebagaimana penyediaan air untuk
kehidupan sehari-hari, penyediaan air untuk irigasi juga dilakukan swa kelola
oleh masyarakat. Dengan menggunakan sistem irigasi yang ada, baik irigasi teknis
maupun tradisional, distribusi air selalu terjaga. Belum pernah terjadi konflik soal
penyediaan air irigasi untuk pertanian, karena sumber air dan debit air selalu
dijaga ketersediaannya.
Akses Ekonomi: Setiap orang berhak mendapatkan manfaat dari hasil pekerjaan
umum. Pembiayaan pembangunan dalam bidang pekerjaan umum sesuai dengan
standar biaya pembangunan daerah. Setiap tahun pemerintah Kabupaten
Wonosobo mengeluarkan standar biaya pembangunan daerah yang disesuaikan
dengan perkembangan inflasi.
Akses Fisik: Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan
berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan
kekhususannya. Pemberian kemudahan akses bagi kelompok masyarakat rentan
Dalam dua tahun terakhir ini, Kabupaten Wonosobo telah memiliki perspektif
ramah ham dalam menyusun renacana penyediaan dan desain sarana dan prasara
jalan dan trotoar. Kelompok masyarakat rentan seperti anak-anak, perempuan,
dan difabel menjadi prioritas utama dalam perencanaan dan desain jalan dan
trotoar. Hal tersebut juga sudah direalisasi dengan melakukan penataan alun-alun
sebagai pusat interaksi masyarakat. Penataan jalan raya, drainase dan trotoar
agar ramah untuk anak-anak, perempuan dan difabel ditata sedemikian rupa,
sepanjang jalan pemuda, agar akses langsung masyarakat terhadap moda
trandportasi dan pejalan kaki serta kenyamanan kota dapat dirasakan secara
bersama. Jalan pemuda ini akan menjadi pilot proyek bagi wujud nyata kota
ramah ham.
Penyediaan akses di daerah-daerah terpencil: Sedangkan di daerah terpencil,
akses secara fisik masyarakat sebagian besar sudah diwujudkan dengan
pembangunan jalan menuju daerah terisolir tersebut. Sehingga hal ini bisa
mendekatkan masyarakat dengan sentra-sentra perekonomian dengan biaya
yang lebih murah.
Akses Informasi dan Partisipasi Publik: Setiap orang berhak memperoleh
informasi terkait dengan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh
pemerintah, sepanjang informasi tersebut bukan informasi yang dikecualikan dan
berperan dalam setiap pembuatan kebijakan pemerintah. Transparansi,
akuntabilitas dan partisipasi publik tehadap kebijakan di bidang pekerjaan
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umum. Nilai-nilai ini sudah lama diterapkan oleh pemerintah Kabupaten
Wonosobo dalam kebijakan penyediaan sarana dan prasarana bidang pekerjaan
umum. Banyak program pekerjaan umum yang merupakan inisiasi atau masukan
dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui DPRD. Salah satu bentuk
tranparansi adalah dipublikasikannya program-program pekerjaan umum
melalui media massa, baik cetak maupun elektronik.
Penyediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah
kabupaten/kota beserta rencana rincinya. Masyarakat bisa mengakses informasi
mengenai RTR melalui website Kabupaten Kota dan Dinas Pekerjaan Umum.
Dalam hal-hal tertentu publikasi bisa lewat media massa, meskipun inteksitasnya
masih perlu ditingkatkan.
Peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
rencana tata ruang. Selama ini masyarakat terlibat dalam proses perencanaan dan
pengawasan rencana tata ruang, namun dalam pelaksanaan keterlibatan
masyarakat masih minimal, karena pekerjaan konstruksi lebih banyak dikerjakan
oleh pihak ketiga (melalui tender). Namun, dalam pekerjaan diluar konstruksi,
sebagiab besar dilakukan dengan cara swakelola oleh masyarakat.
Kewajiban Menghormati: Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan
sewenang-wenang dan secara melawan hukum, Pencabutan hak milik atas suatu
benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti
kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Larangan penggusuran hak milik warga. Penggusuran hak milik warga
dimungkinkan dilakukan semata-mata untuk kepentingan umum. Dalam hal
penggusuran terhadap hak milik warga, harus memuat ketentuan tentang ganti
rugi yang layak.
Dalam melaksanakan pembangunan untuk fasilitas umum dan fasilitas social
pemerintah Kabupaten Wonosobo belum pernah melakukan penggusuran.
Pembangunan taman kota menggunakan lahan milik pemerintah. Demikian juga
dengan pembangunan jalan, jembatan, drainase dan trotoar. Pernah terjadi selisih
pendapat antara masyarakat dengan pemerintah dalam pelebaran jalan propinsi,
dimana diduga pelebaran jalan tersebut menggunakan lahan masyarakat.
Persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan secara musyawarah, teapi diselesaikan
secara hukum. Dalam proses hukum akhirnya dimenangkan oleh pemerintah
karena lahan yang diklaim (dihuni) masyarakat ternyata tanah negara.
Larangan penghilangan/penghapusan ciri-ciri tertentu atau identitas budaya dari
masyarakat setempat. Pemerintah justru melestarikan identitas budaya dan ciri
khas warisan budaya nenek moyang. Komitmen ini terus dipegang teguh dalam
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penyediaan sarana dan prasarana pekerjaan umum.Bahkan situs-situs sejarah
dilindungi dan dibuatkan akses jalan untuk memudakan masyarakat
mencapainya. Seperti slogan “save Dieng” merupakan wujud komitmen
pemerintah mempertahankan fungsi gunung Dieng sebagai ciri khas Kabupaten
Wonosobo.
m. Pemerintahan yang baik
Setiap orang berhak memperoleh informasi terkait dengan perencanaan
pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, sepanjang informasi tersebut
bukan informasi yang dikecualikan dan berperan dalam setiap pembuatan
kebijakan pemerintah.
Transparansi dalam kebijakan publik bidang pekerjaan umum sudah lama
diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam kebijakan penyediaan
sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum. Banyak program pekerjaan umum
yang merupakan inisiasi atau masukan dari masyarakat, baik secara langsung
maupun melalui DPRD. Salah satu bentuk tranparansi adalah dipublikasikannya
program-program pekerjaan umum melalui media massa, baik cetak maupun
elektronik. Berkaitan dengan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR)
wilayah kabupaten/kota, masyarakat bisa mengakses melalui website Kabupaten
Kota dan Dinas Pekerjaan Umum. Dalam hal-hal tertentu publikasi disampaikan
melalui media massa, meskipun intensitasnya masih perlu ditingkatkan.
Masyarakat juga diberi kemudahan mengakses informasi tentang rencana
pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Dishub memandang di era
sekarang teknologi informasi dan komunikasi merupakan kebutuhan dalam
mendukung kegiatan-kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan. Selain itu
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga bermanfaat untuk
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi, sehingga seluruh
informasi yang berkenaan dengan rencana pembangunan sarana dan prasarana
transportasi mudah diakses masyarakat secara langsung. Dishub menyediakan
informasi publik berupa penerbitan media cetak yang terintegrasi dengan
pemerintah Kabupaten Wonosobo.
Kemudahan untuk mendapatkan informasi pembangunan sarana dan prasarana
transportasi,
juga diikuti dengan kemudahan bagi masyarakat dalam
menyampaikan keluhan dan masukan berkaitan dengan kondisi sarana dan
prasarana transportasi. Dishub telah menyediakan kotak pengaduan yang
ditempatkan di kantor Dishub dan terminal. Di samping itu, masyarakat juga bisa
menyampaikan pengaduan lewat online melalui sistem informasi manajemen
website pemerintah daerah.
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Dalam akses transparansi lain pemerintah Kabupaten Wonosobo memberikan
kemudahan akses informasi yang cukup luas bagi publik terhadap kebijakan di
bidang pekerjaan umum, mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah
kabupaten/kota beserta rencana rincinya. Pemerintah juga memberikan
pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah. Dalam hal ini
pemerintah juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan
pengelolaan lingkungan (baik dari perencanaan,
pelaksanaan,
sampai
pengawasan).
Transparansi dalam pengelolaan Anggaran Daerah Kabupaten Wonosobo masih
perlu ditingkatkan, sesuai dengan 12 aspek pengelolaan keuangan daerah
sebagaimana dirilis oleh Kemendagri. Meskipun transparansi dalam pengelolaan
Anggaran Daerah juga belum diekspose sepenuhnya oleh pemerintah-pemerintah
daerah di Jawa Tengah.66
Publikasi penting lain yang perlu ditingkatkan adalah mengenai LAKIP
Pemerintah Kabupaten Wonosobo. LAKIP yang merupakan data yang
menunjukkan capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran,
perlu disajikan secara jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Publikasi LAKIP
berfungsi membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat yang dimandatkan
kepada pemerintah telah dijalankan dengan baik.
Akuntabilitas dipandang sebagai perwujudan kewajiban seseorang atau unit
organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya dan
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian
tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan
akuntabilitas kinerja secara periodik. Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga
Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99, tentang Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk
membuat kesimpulan tentang hasil pengukuran digunakan skala pengukuran
kinerja. Skala pengukuran dibuat berdasarkan pertimbangan masing-masing
lembaga, antara lain dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut,
Berdasarkan pengukuran secara mandiri (self assassment) atas sasaran strategis
Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 dan 2013, diperoleh hasil
pengukuran terhadap capaian kinerja prioritas pembangunan Kabupaten
Wonosobo sebagai berikut:67
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Di wilayah Jawa Tengah baru 3 kabupaten/kota yang mengeksposes pengelolaan Anggaran Daerah, yaitu Kabupaten Temanggung, Kabupaten
Brebes, dan Kota Magelang, itupun dari 12 publikasi baru sebagian aspek yang diekspose. Website Direktorat Jenderal Keuangan Daerah
Kemendagri. http://keuda.kemendagri.go.id/transparansikeuangan/rekapNasional/14. Kamis, 18 September 2014. Kota Magelang misalnya
mempublikasikan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah, rencana kerja dan anggaran setiap SKPD.
http://www.magelangkota.go.id/direktori/kategori/informasi-publik/transparansi-pengelolaan-anggaran-daerah. Kamis, 18 September 2014.
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LAKIP Pemerintah kabupaten Wonosobo Tahun 2013, hal. 49.
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D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam
Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat
dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan Negara
Pemerintah daerah merupakan wakil pemerintah pusat yang paling dekat dengan
rakyatnya. Oleh karena itu memberi masyarakat peluang untuk berpartisipasi secara
efektif dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.
Sebagai jenjang yang paling dekat dengan warga negara, pemerintah daerah berada
dalam posisi yang jauh lebih baik daripada pemerintah pusat untuk menangani masalahmasalah yang memerlukan pengetahuan dan peraturan setempat berdasarkan
kebutuhan dan prioritas setempat, termasuk persoalan hak asasi manusia. Berdasarkan
situasi ini, dalam dekade belakangan telah berkembang konsep human rights city.
Pada dasarnya penerapan konsep human rights city tidak memiliki implikasi terhadap
sistem hukum di Indonesia. Konsep utama human rights city adalah melokalkan hak asasi
manusia. Dalam konteks Indonesia artinya, membumikan seperangkat peraturan hak
asasi manusia yang telah ada dalam sistem hukum Indonesia dan
mengimplementasikannya di tingkat pemerintah daerah melalui inisiatif-inisiatif daerah.
Dalam konteks otonomi daerah, konsep human rights city lebih menekankan pada
pengarusutamaan hak asasi manusia dalam menjalankan urusan-urusan pemerintah
daerah. Oleh karena itu, implikasi penerapan human rights city lebih pada cara pandang
dan penekanan dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Cara Pendekatan pemajuan dan perwujudan hak asasi manusia melalui konsep human
rights city memiliki dua sumbangan penting bagi Indonesia: Pertama, hak asasi manusia
dipandang sebagai aset ketimbang sebagai beban. Artinya pemerintah dicitakan sebagai
pihak yang aktif memajukan dan memenuhi serta menghormati hak asasi manusia.
pemerintah kota bukan lagi pihak yang menjadi “tertuduh” sebaliknya, pemerintah
menjadi aktivis yang membangun hak asasi manusia. dalam arti yang kedua, adalah kota
sebagai hunian fisik memang diidamkan akan dikelola dan dilaksanakan sebagai tempat
hunian yang layak dan bermartbat bagi semua warga.
Kedua, hak asasi manusia dapat diwujudkan tanpa perlu menunggu dorongan dan
instruksi pemerintah pusat sepeerti jaman dulu. Kota dan kabupaten secara mandiri
dapat dan mampu mengadakan ukuran‐ukuran dan indikator‐indikator yang
menjadikan kota sebagai kota yang bertumpu dan melaksanakan hak asasi manusia. Baik
dalam hal cara pemerintah bekerja dan melayani warga maupun dalam hal, bagaimana
kota sebagai hunian manusia menjadi kota yang layak bagi kehidupan semua warga
(livable cities, inclusive cities). Kedua ciri tersebut tentu berbeda dengan pendekatan hak
asasi manusia jaman dulu yang senantiasa (a) mengandalkan diri pada aktor aktor luar
negara seperti CSO dan media massa; (b) bertumpu pada tekanan dari luar negara
ketimbang insisiatif dari dalam Negara atau dari dalam pemerintah sendiri/negara; (c)
lebih mengandalkan pada pada pendekatan dari atas (pemerintah nasional) ketimbang
pendekatan dari bawah (pemerintah daerah).
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Sebagai bagian dari pelaksanaan daerah, secara umum penerapan human rights city pada
dasarnya tidak memiliki implikasi bagi keuangan negara. Melalui pendekatan baru dalam
pelaksanaan otonomi daerah dengan menerapkan human rights city implikasi yang akan
timbul hanya pada penekanan-penekanan alokasi APBD yang ditujukan pada
perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Sebaliknya, melalui
penerapan konsep human rights city APBD dapat dialokasikan secara efektif untuk
dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
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BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT
DENGAN KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA
Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD
1945. Sebagai negara hukum, peraturan menjadi sarana dalam mengatur kehidupan
berbangsa dan bernegara. Setiap hal yang menyangkut hidup orang banyak harus
mempunyai legitimasi peraturan perundang-undangannya. Legitimasi tersebut penting
untuk menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat. Menurut Jimly, peraturan
perundang-unangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma-norma hukum yang
mengikat untuk umum, baik yang ditetapkan oleh legislator maupun regulator atau lembaga
pelaksana undang-undang yang mendapatkan kewenangan delegasi dari undang-undang
untuk menetapkan peraturan berdasarkan peraturan yang berlaku.68 Peraturan perundangundangan tidak bisa dipisahkan dari sistem norma yang merupakan suatu susunan
berjenjang dan setiap norma bersumber pada norma yang berada di atasnya, yang
membentuk dan menentukan validitasnya serta menjadi sumber bagi norma yang di
bawahnya.69
Bersama dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan lainnya,
Perda termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang mengikat umum (publik).
Akan tetapi dibandingkan dengan peraturan-peraturan tersebut, perda berkedudukan lebih
rendah (lemah).70 Berlakunya sistem hirarki menimbulkan konsekuensi pada eksistensi
perda. Perda hanya dapat dihadirkan jika ada keterhubungan dengan peraturan
perundangan lain yang lebih tinggi tersebut. Perda tidak boleh disusun dan diterbitkan
dengan isi yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi tersebut.
Dengan demikian, meski berlaku khusus di daerah setempat, perda bukanlah produk hukum
mandiri. Eksistensinya sangat bergantung kepada peraturan perundang-undangan lain yang
lebih tinggi.
Berdasarkan gambaran tentang kedudukan Perda di atas, maka untuk merumuskan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Kabupaten Ramah Hak Asasi
Manusia diperlukan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan
yang terkait dengan kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kabupaten
ramah hak asasi manusia. Terutama untuk melihat efektivitas peraturan tersebut dan
menghindari tumpang tindak antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain.
Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak asasi manusia dan daerah
adalah sebagai berikut:
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Lihat: Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonsia, Jakarta, 2006, hlm 202
69
Taufiqurrahman Syahuri, Konstitusionalitas Regulasi Pembentukan Perundang-undang, 30 Desember 1990.
70
Sistem hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang diatur oleh UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan. Lihat Pasal 7 UU tersebut.
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1.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 dan Pasal 28I
ayat (4)
Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan dibagi atas daerah-daerah
propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi,
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangundang. Berdasarkan bunyi Pasal ini Pemerintah Daerah Wonosobo merupakan
Kabupaten yang juga merupakan bagian dari Negara Kesaturan Republik Indonesia.
Dalam menjalankan pemerintahan daerah, berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945
Kabupaten Wonosobo mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan, pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo berhak menetapkan
peraturan daerah.
Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan,
dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
Jika pasal ini dikaitkan dengan Pasal 18 UUD 1945, maka sebagai bagian dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo turut
bertanggung jawab dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak
asasi manusia. Oleh karena itu, untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, Kabupaten
Wonosobo berwenang untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka perlindungan,
pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. Kabupaten Wonosobo
berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri tata-cara perlindungan, pemajuan,
dan pemenuhan hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan di atasnya. Oleh karena itu pula Kabupaten Wonosobo berwenang
untuk menetapkan peraturan daerah yang bermaterikan human rights city atau
kabupaten ramah hak asasi manusia.

2.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pemerintah dan
pemerintah daerah harus mengacu dan melaksanakan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terutama terkait dengan
asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 5
dan Pasal 6, yaitu tentang asas formil dan asas materiil pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik. Asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang bersifat formiil diatur dalam Pasal 5, yaitu:
a. Kejelasan tujuan;
b. Kelembagan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
d. Dapat dilaksanakan;
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
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f. Kejelasan rumusan; dan
g. Keterbukaan.
Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil diatur
dalam Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, yaitu:
a. Pengayoman;
b. Kemanusiaan;
c. Kebangsaan;
d. Kekeluargaan;
e. Kenusantaraan;
f. Bhinneka tunggal ika;
g. Keadilan;
h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan’atau
j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, Peraturan Daerah merupakan bagian dari peraturan perundangundangan yang secara hierarki kedudukannya sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

3.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia
Berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia
disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat
dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,
Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat
manusia.
Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang
memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk
yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani
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kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan
untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk
mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung
jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.
Hak-hak tersebut tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti
mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau
organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi
manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus
selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Dalam rangka menjalankan kewajiban tersebut, Pasal 8 UU
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Perlindungan,
pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung
jawab Pemerintah. Secara khusus dalam Bab V UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia disebutkan dalam Pasal 71 bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung
jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang
diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundangan-undangan lain, dan hukum
internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.
Selanjutnya dalam Pasal 72 dinyatakan bahwa Kewajiban dan tanggung jawab
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang
efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan
negara, dan bidang lain.
Dalam rangka mengambil langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum untuk
menjalankan kewajiban untuk menghormati, melindungi, memajukan, dan memenuhi
hak asasi manusia, Kabupaten Wonosobo dapat membentuk peraturan daerah. Dalam
hal ini Kabupaten Wonosobo akan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
tentang Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia.
4.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah
Pasal 1 butir ke-2 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan
bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pasal 1 butir ke-3 meyebutkan
bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom. Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa
Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas
penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:
a. kepastian hukum;
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

tertib penyelenggara negara;
kepentingan umum;
keterbukaan;
proporsionalitas;
profesionalitas;
akuntabilitas;
efisiensi;
efektivitas; dan
keadilan.

Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan
bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan absolut, urusan pemerintahan
konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Sementara ayat (3) menyebutkan bahwa
urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara
Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Pasal 11 ayat (1)
menyebutkan Urusan konkuren dibagi atas urusan wajib dan urusan pilihan. Sedangkan
Pasal 11 ayat (2) menyebutkan bahwa urusan wajib terdiri atas urusan terkait dengan
pelayanan dasar dan urusan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Sebagaimana
diatur dalam Pasal 12 ayat (1), Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan
Pelayanan Dasar meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
f. sosial.
Sedangkan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
meliputi:
a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olah raga;
n. statistik;
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o.
p.
q.
r.

persandian;
kebudayaan;
perpustakaan; dan
kearsipan.

Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pembagian urusan
pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah
kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta
kepentingan strategis nasional. Berdasarkan prinsip tersebut, kriteria usuran yang
menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah:
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah
kabupaten/kota; dan/atau
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila
dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.
Pasal 236 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah enyebutkan bahwa
Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk
Perda. Sedangkan ayat (3) menyebutkan bahwa Perda dimaksud memuat materi muatan:
(a) penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan (b) penjabaran lebih
lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam Pasal 236 ayat
(4) disebutkan bahwa selain materi muatan tersebut, Perda dapat memuat materi
muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam membentuk peraturan daerah, Pasal 237 ayat (1) menyebutkan bahwa asas
pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat
sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia.
Peraturan daerah tentang Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia yang akan dibentuk oleh
Kabupaten Wonosobo pada dasarnya merupakan peraturan yang ditujukan untuk
menjamin adanya pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Daerah Kabupten
Wonosobo kepada masyarakat. Melaluoi peraturan daerah tersebut Kabupaten
Wonosobo hendak menegaskan kembali jenis pelayanan publik yang disediakan,
bagaimana mendapatkan aksesnya serta kejelasan kewajiban pemerintah daerah dan
hak warganya. Melalui peraturan daerah kabupaten ramah hak asasi manusia diatur
prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjadi standar bagi pelayanan publik untuk
warga Wonosobo.
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5.

Peraturan Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 23
Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)
Indonesia Tahun 2011-2014
Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia Tahun 2011-2014
menugaskan Gubernur membentuk Panitia RANHAM Propinsi, dan Bupati/Walikota
membentuk Panitia RANHAM Kabupaten/Kota, yang salah satu program utamanya
adalah Harmonisasi Rancangan dan Evaluasi Peraturan Daerah. Agar program
harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan daerah dapat berlangsung dengan baik,
maka diperlukan Parameter Hak Asasi Manusia dalam pembentukan produk hukum
daerah. RANHAM mempunyai Lima Program Pokok, yaitu:
F. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM;
G. Persiapan harmonisasi Peraturan Daerah;
H. Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia;
I. Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia; dan
J. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo pada dasarnya akan memperluas
lima program pokok RANHAM. Antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, perempuan
dan anak, infrastruktur, serta kelompok rentan lainnya. Oleh karena itu, rancangan
peraturan daerah Kabupaten Wonosobo akan sejalan dengan RANHAM.

6.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11
Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia
Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor 11 Tahun 2013
disebutkan bahwa Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM bertujuan untuk:
a. memberikan motivasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk
melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;
b. mengembangkan sinergitas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di
daerah dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM; dan
c. mengukur hasil kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;
Pasal 3 Peraturan Menteri tersebut menyebutkan bahwa Kriteria Kabupaten/Kota Peduli
HAM didasarkan pada terpenuhinya:
a. hak hidup;
b. hak mengembangkan diri;
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c. hak atas kesejahteraan;
d. hak atas rasa aman; dan
e. hak atas perempuan.
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia
pada dasarnya sejalan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana telah diubah melalui
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun
2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.

7.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak
Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Dalam Pasal 3 Peraturan Bersama ini disebutkan bahwa Pembentukan produk hukum
daerah yang memuat nilai – nilai hak asasi manusia dilakukan dengan mengacu pada
parameter hak asasi manusia. alam Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan
bahwa secara umum pmbentukan produk hukum daerah agar memperhatikan hal-hal
sebagai berikut, yaitu:
Non Diskriminasi: Materi muatan produk hukum daerah tidak boleh bersifat
diskriminasi dalam bentuk pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung
ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras,
etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa,
keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan
pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar
dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum,
sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
Kesetaraan Gender: Masalah pokok untuk mengupayakan substansi produk hukum
daerah termasuk teknis kebijakan operasional yang sensitif dan responsif terhadap
berbagai persoalan dalam masyarakat, diantaranya persoalan kesenjangan gender.
Langkah praktis dan strategis untuk menciptakan dan mewujudkan peraturanperundang undangan yang materi muatannya sensitif dan responsif gender yaitu melalui
pengintegrasian perspektif gender dalam suatu produk hukum daerah dan/atau
kebijakan teknis operasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman
sebagaimana yang diidamkan oleh masyarakat luas.
Pembagian Urusan Pemerintahan: Bahwa dalam parameter hak asasi manusia
mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
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Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan: Bahwa dalam Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 dalam kebijakanya harus sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang di
dasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan
dimaksud adalah:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945yang selanjutnya
ditulisUUD 1945.
2. Undang-UndangNomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agrariayang
selanjutnya ditulis UU5/1960.
3. Undang-UndangNomor 20 Tahun 1961 tentang PencabutanHak-hak Tanah dan
Benda-benda yang adaDiatasnyayangselanjutnyaditulisUU 20/1961.
4. Undang-UndangNomor 7 Tahun 1984 tentang PengesahanKonvensi Mengenai
Penghapusan Segala Bentuk DiskiriminasiTerhadap Wanita (Convention on the
Elimination of All FormsofDiscrimination AgainstWomen)–yang selanjutnya ditulis UU
7/1984.
5. Undang-UndangNomor 36 Tahun 1990 tentang Telekomunikasiyang selanjutnya
ditulis UU 36/1990.
6. Undang-UndangNomor 7 Tahun1996 tentang Panganyang selanjutnya ditulisUU
7/1996.
7. Undang-UndangNomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention
AgainstTorture and Other Cruel, Inhuman or DegradingTreatment or
Punishment(Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain
yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia)yang
selanjutnyaditulisUU 5/1998.
8. Undang-UndangNomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusiayang selanjutnya
ditulis UU 39/1999.
9. Undang-UndangNomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumiyang
selanjutnya ditulis UU 22/2001.
10. Undang-UndangNomor 28 Tahun 2002 tentang Banguan Gedungyang selanjutnya
ditulis UU 28/2002.
11. Undang-UndangNomor 3 Tahun 2003 tentang Sistem Keolahragaan Nasionalyang
selanjutnya ditulis UU 3/2003.
12. Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanyang selanjutnya
ditulis UU 13/2003.
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistimPendidikan Nasionalyang
selanjutnya ditulis UU 20/2003
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya
ditulis UU 23/2003.
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga yang selanjutnya ditulis UU 23/2004.
76

16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional yang selanjutnya ditulis UU 25/2004.
17. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang
selanjutnya ditulis UU 34/2004.
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya) yang selanjutnya ditulis UU 11/2005.
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant
on Civil and Political Rights (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik)
yang selanjutnya ditulis UU 12/2005.
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang
selanjutnya ditulis UU 23/2006.
21. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang selanjutnya
ditulis UU 23/2007.
22. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang selanjutnya
ditulis UU 26/2007.
23. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang
selanjutnya ditulis UU 14/2008.
24. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
yang selanjutnya ditulis UU 20/2008.
25. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan yang selanjutnya
ditulis UU 4/2009.
26. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang selanjutnya
ditulis UU 10/2009.
27. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahterahan Sosial yang
selanjutnya ditulis UU 11/2009.
28. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang
selanjutnya ditulis UU 22/2009.
29. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian yang selanjutnya
ditulis UU 29/2009.
30. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang selanjutnya
ditulis UU 30/2009.
31. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang selanjutnya ditulis UU 32/2009.
32. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang selanjutnya ditulis
UU 36/2009.
33. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang selanjutnya
ditulis UU 40/2009
34. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan yang selanjutnya ditulis
UU 43/2009.
35. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya ditulis UU 41/2009.
36. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan
Pembangunan Keluarga yang selanjutnya ditulis UU 52/2009.
77

37. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Cagar Budaya yang selanjutnya ditulis UU
11/2010.
38. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman yang selanjutnya ditulis UU 1/2011
39. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang
selanjutnya ditulis UU 13/2011.
40. Undang-Undang 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of
Persons With Disabilities (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang
selanjutnya ditulis UU 19/2011.
41. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya ditulis UU 2/2012.
42. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan
Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak Anak) yang selanjutnya
ditulis Keppres 36/1990
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BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
A. Landasan Filosofis

Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang
memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk
yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani
kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan
untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk
mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung
jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.
Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi menusia yang melekat
pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak
dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat
kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban
kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa
kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan
dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung
pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang
dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat).
Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti
bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang
lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama
negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab
untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap
warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.
Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya,
terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan
pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat
dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan
memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak
untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.
Secara filosofis hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat
pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi,
dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh
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siapapun. Negara mengemban tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan
memajukan hak asasi manusia. Pemerintah daerah, sebagai penyelenggara
pemerintahan di tingkat daerah mempunyai tanggung jawab untuk memastikan
terlaksananya perlindungan, penghormatan, dan pemajuan hak asasi manusia di
wilayahnya. Terutama dalam rangka implementasi otonomi daerah. Secara sosiologis,
masyarakat Indonesia sudah semakin sadar akan hak-haknya sebagai warga negara dan
warga suatu pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah semakin diharapkan peran
aktifnya untuk memenuhi hak tersebut. Di sisi lain, peran aktif pemerintah daerah untuk
melindungi, menghormati, dan memajukan hak asasi manusia masih belum memiliki
landasan hukum yang kuat. Terutama landasan hukum yang dapat dijadikan acuan untuk
mewujudkan pemerintahan daerah yang melindungi, menghormati dan memajukan hak
asasi manusia.

B. Landasan Sosiologis

Secara geografis Kabupaten Wonosobo terletak pada 7⁰ .43’.13” dan 7⁰.04’.40” garis
Lintang Selatan (LS) serta 109⁰ .43’.19” dan 110⁰ .04’.40” garis Bujur Timur (BT), dengan
luas 98.468 ha (984,68 km2) atau 3,03% luas Jawa Tengah. Posisi spasial berada di
tengah-tengah Pulau Jawa dan berada di antara Jalur Pantai Utara dan Jalur Pantai
Selatan. Selain itu menjadi bagian terpenting dari jaringan Jalan Nasional ruas jalan
Buntu-Pringsurat yang memberi akses dari dan menuju dua jalur strategis nasional
tersebut.
Secara administratif Wonosobo berbatasan langsung dengan enam kabupaten, yaitu:
 Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kendal dan
Kabupaten Batang;
 Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten
Magelang;
 Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen;
 Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten
Kebumen.
Arti Lambang Kabupaten Wonosobo:Bentuk Perisai merupakan lambang pertahanan
(batin) yang tunggal.Garis Lurus Kebawah 19 menunjukkan angka ratusan tahun dan
melambangkan hujan. Garis yang berlekuk-lekuk masing-masing 10, adalah tahun 1930
berdirinya otonomi Kabupaten Wonosobo dan melambangkan daerah sumber air.
Perbandingan ukuran bidang 5:7 menunjukkan tahun 1957 terbentuknya Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Swatantra Tingkat II Wonosobo yang langsung dipilih oleh
rakyat. Daun Teh yang berjumlah 13 menunjukkan nilai (Neptu) hari dan pasaran
menurut hitungan jawa, terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Swatantra
Tingkat II Wonosobo pada hari Senin Pahing.Daun Tembakau sebanyak 9 menerangkan
tanggal dan bulan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pilihan rakyat pada
tanggal 9 September 1957. Dwi Arga menunjukkan gunung-gunung: Sindoro dan
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Sumbing. Sabda Pandawa Raga Nyawiji adalah hitungan Surya Sangkala yang
mengandung makna Panca Tunggal Ika cita-cita untuk persatuan dan kesatuan.Warnawarna pada Lambang Daerah: Hitam: Keabadian, Hijau: Kemakmuran, Kuning Keemasan:
Keluhuran, Merah: Kebenaran, dan Putih: Kesucian.
Jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 menurut data Badan Statistik
Kabupaten Wonosobo sebanyak 773.243 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 391.882 jiwa
dan perempuan 381.361 jiwa. Jumlah penduduk tersebut mengalami peningkatan
sebanyak 10.097 jiwa dari jumlah penduduk tahun 2011 yang sebanyak 763.146 jiwa.
Sebagian besar (98.43%) penduduk Kabupaten Wonosobo beragama Islam. Diperingkat
kedua agama Kristen sebanyak 0.85%, diikuti Katolik 0.52%, Budha, dan Hindu 0.11%.
Selain yang memeluk 5 agama tersebut, ada 25 pemeluk lainnya (Konghucu 0.08%,
Kepercayaan 0.003%). Banyak pemeluk agama didukung dengan sarana beribadah yang
memadai. Jumlah sarana ibadah tiap tahun mengalami peningkatan . Pembangunan
sektor agama diarahkan pada upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan dan memelihara kehidupan umat
beragama sehingga lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Berkaitan
dengan hal tersebut pembangunan sektor agama dilaksanakan melalui peningkatan
kelembagaan, pengajaran, dan pendidikan agama sesuai dengan keyakinan yang dijalani.
Dalam upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, menciptakan dan memelihara kehidupan beragama, sehingga diharapkan akan
tercipta kerukunan hidup antar umat (Badan Perencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Wonosobo, 2011:32).
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Wonosobo masih cukup
tinggi dan menunjukkan tren peningkatan. Sepanjang tahun 2013 lalu, Bagian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP & PA) Setda Wonosobo mencatat
terjadinya 221 kasus kekerasan. Terdiri dari 151 kasus menimpa kaum perempuan
dewasa, dan 70 kasus menimpa anak-anak. Rentannya kaum perempuan dan anak
menjadi korban kekerasan tersebut, membuat Pemerintah Kabupaten Wonosobo,
melalui Bagian PP dan PA Setda merasa harus membentuk tim Pusat Pelayanan Terpadu
(PPT). “Tim terdiri dari berbagai unsur, mulai TNI, Polri, hingga tenaga medis dari
puskesmas dan para aktivis wanita dari basis komunitas (baskom). Sebagai upaya
melindungi perempuan dan anak di Kabupaten Wonosobo di bentuk Unit Pelayanan
Informasi Perempuan dan Anak (UPIPA).
Selama tiga tahun terakhir, PDRB9 Kabupaten Wonosobo terus mengalami peningkatan.
Hal ini menunjukkan gambaran tentang kinerja ekonomi makro di Kabupaten Wonosobo
dari waktu ke waktu yang terus membaik. PDRB perkapita merupakan gambaran nilai
tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas
produksi. Data tersebut diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah
penduduk pertengahan tahun (karena penyebarannya dianggap lebih merata). Indikator
tersebut biasanya digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu
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daerah. Apabila data tersebut disajikan secara berkala akan menunjukkan adanya
perubahan kemakmuran.
Tingkat rata-rata kesejahteraan penduduk Kabupaten Wonosobo cukup tinggi, dengan
PDRB perkapita sekitar 5.6 juta rupiah pada tahun 2011, tumbuh sebesar 9.25% dari
PDRB perkapita pada tahun 2010 sebesar 5.2 juta rupiah. Pada tahun 2010 PDRB
perkapita mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 14.28% dari tahun 2009
dimana nilai PDRB perkapitanya sebesar 4.5 juta rupiah.
Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo sepanjang 2009-2010
cenderung menurun, tapi pada tahun 2011 kembali mengalami kenaikan. Pada tahun
2009 sebesar 25.91% (194.000 orang), terus berkurang menjadi 23.15% (174.778
orang) pada tahun 2010, dan pada tahun 2011 naik menjadi 24.21% (182.951 orang).
Meskipun persentase penduduk miskin10 Kabupaten Wonosobo tergolong tinggi
dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah, namun naik turun
persentasenya cukup signifikan. Pada kurun waktu 2009-2010 penurunan persentase
penduduk miskin Kabupaten Wonosobo mencapai 2,76% dan menduduki peringkat
kedua di Provinsi Jawa Tengah. Tapi pada periode 2010- 2011 penduduk miskin
Kabupaten Wonosobo kembali mengalami kenaikan sebesar 1,06%.
Selama 2009-2010 garis kemiskinan Kabupaten Wonosobo naik sebesar 8,13%, yaitu
dari Rp. 187.932,- per kapita per bulan menjadi Rp. 203.216,- per kapita per bulan. Pada
tahun 2011 garis kemiskinan kembali naik dibandingkan tahun 2010, naik sebesar
11,61% yaitu dari Rp. 203.216,- per kapita per bulan menjadi Rp. 226.827,- per kapita
per bulan. Garis kemiskinan Kabupaten Wonosobo tahun 2011 sebesar Rp 226.827,- per
kapita per bulan dapat diartikan bahwa pada tahun 2011 penduduk miskin di Kabupaten
Wonosobo adalah mereka yang memiliki pendapatan per kapita per bulan di bawah Rp.
226.827,Selama 2009-2010 garis kemiskinan Kabupaten Wonosobo naik sebesar 8,13%, yaitu
dari Rp. 187.932,- per kapita per bulan menjadi Rp. 203.216,- per kapita per bulan. Pada
tahun 2011 garis kemiskinan kembali naik dibandingkan tahun 2010, naik sebesar
11,61% yaitu dari Rp. 203.216,- per kapita per bulan menjadi Rp. 226.827,- per kapita
per bulan. Garis kemiskinan Kabupaten Wonosobo tahun 2011 sebesar Rp 226.827,- per
kapita per bulan dapat diartikan bahwa pada tahun 2011 penduduk miskin di Kabupaten
Wonosobo adalah mereka yang memiliki pendapatan per kapita per bulan di bawah Rp.
226.827,(NASDEM) 35.442 suara atau 7,66%, Partai Amanat Nasional (PAN) 34.193 atau 7,39%,
Partai Demokrat 32.313 atau 6,98%, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 19.556 suara atau
4,23%, Partai Bulan Bintang (PBB) 1.615 atau 0,35% dan Partai Keadilan dan Persatuan
Indonesia (PKPI) 1.115 suara atau 0,24%.Selanjutnya dari perolehan suara tersebut,
PDIP meraih kursi terbanyak di DPRD yakni 9 kursi, disusul PKB 8 kursi. Sedangkan 6
partai masing-masing mendapat 4 kursi, yakni Partai NASDEM, GOLKAR, GERINDRA,
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DEMOKRAT, PPP dan HANURA. Partai Amanat Nasional (PAN) berhasil meraih 3 kursi
dan PKS meraih 1 kursi.
Di lihat dari potensi terjadinya bendana alam, Kabupaten Wonosobo termasuk daerah
yang memiliki kelas kerawanan bencana yang tinggi. Dari hasil analisa dan kajian geologi,
hidrogeologi, vulkanologi dan kondisi bentang alam wilayah, Kabupaten Wonosobo
mempunyai kawasan rawan bencana alam, yaitu: kawasan rawan tanah longsor,kawasan
rawan angin topan, kawasan rawan kebakaran hutan,kawasan rawan bencana letusan
gunung api.Pada tahun 2013 terjadi 34 kali bencana alam.
Angka kasus kejahatan di Wonosobo sepanjang tahun 2013, mengalami penurunan dari
tahun 2012, dimana pada tahun 2012 jumlah kejahatan sebanyak 321, tahun 2013 terjadi
226 kasus, dan yang berhasil diungkap 116 kasus (73,5%). Kasus kejahatan yang terjadi
ialah kejahatan konvensional yang termasuk kategori tindak pidana umum berupa:
pencurian, pencurian dengan pemberatan, penganiayaan dan curanmor.
Situasi sosiologis Kabupaten Wonosobo memerlukan peraturan daerah kabupaten
ramah hak asasi manusia dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik serta
menjamin hak asasi manusia warga Kabupaten Wonosobo demi mencapai tujuan rakyat
Wonosobo yang sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD
1945.
C. Landasan Yuridis

Dalam peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia maupun peraturan
perundang-undangan mengenai pemerintah daerah tidak secara eksplisit ditegaskan
mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam menghormati, melindungi, dan
memajukan hak asasi manusia. Namun demikian, bidang-bidang urusan tertentu – yang
sebenarnya merupakan implementasi HAM – telah dilimpahkan kepada Pemda.
Di sisi lain, perlindungan, penghormatan, dan pemajuan hak asasi manusia di Wonosobo
selama ini cenderung merupakan sebagai pelaksanaan dari instruksi-instruksi yang
diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Antara lain melalui
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Dalam kenyataannya, RANHAM
tersebut bersifat parsial dan belum menyentuh semua aspek hak asasi manusia. Selain
itu, sebagai program dari pemerintah pusat, RANHAM terkadang bukan aspek-aspek
yang menjadi kebutuhan pemerintah daerah setempat. Dengan kata lain, bukan sebagai
jawaban atas kebutuhan-kebutuhan bagi daerah untuk melindungi hak asasi manusia. Di
samping itu, RANHAM tersebut sangat tergantung pada agenda dan arah pemerintah
pusat saat itu. Tidak ada jaminan bahwa RANHAM akan terus berlangsung meskipun
terjadi pergantian rejim politik di Indonesia.
Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu pemerintah daerah yang otonom, hendak
mewujudkan hak asasi manusia di wilayahnya yang berangkat dari kebutuhan83

kebutuhan aktual dan khas yang ada di Wonosobo. Beberapa peraturan telah diterbitkan
oleh Wonosobo untuk melindungi, menghormati, dan memajukan hak asasi manusia.
Namun, peraturan tersebut masih bersifat sektoral dan tergantung pada isu-isu tertentu
saja. Oleh karena itu Kabupaten Wonosobo memerlukan peraturan yang lebih
konprehensif dan sebagai suatu alternatif yang bertujuan untuk melindungi,
menghormati, dan memajukan hak asasi manusia di Wonosobo. Peraturan tersebut
kiranya dapat menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Wonosobo. Salah
satu alternatif tersebut adalah dengan menjadikan Wonosobo sebagai salah satu Human
Rights City.
Selain itu, tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi, menghormati, dan
memajukan hak asasi manusia perlu ditegaskan kembali dalam suatu peraturan khusus.
Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo perlu mendeklarasikan diri
secara terbuka untuk mengimplementasikan hak asasi manusia; dan mengikatkan diri
pada norma tertentu agar komitmen dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan
koridor-koridor hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian, untuk mewujudkan hal
tersebut merancang peraturan daerah yang mengatur secara khusus mengenai Kota
HAM kiranya dapat dijadikan pilihan. Dalam rangka membentuk peraturan daerah
tentang Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia, maka landasan yuridis adalah sebagai
berikut:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-UndangNomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
3. Undang-UndangNomor 20 Tahun 1961 tentang PencabutanHak-hak Tanah dan
Benda-benda yang ada Di atas
4. Undang-UndangNomor 7 Tahun 1984 tentang PengesahanKonvensi Mengenai
Penghapusan Segala Bentuk DiskiriminasiTerhadap Wanita (Convention on the
Elimination of All FormsofDiscrimination AgainstWomen)
5. Undang-UndangNomor 36 Tahun 1990 tentang Telekomunikasi
6. Undang-UndangNomor 7 Tahun1996 tentang Pangan
7. Undang-UndangNomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention
AgainstTorture and Other Cruel, Inhuman or DegradingTreatment or
Punishment(Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain
yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia)
8. Undang-UndangNomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
9. Undang-UndangNomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
10. Undang-UndangNomor 28 Tahun 2002 tentang Banguan Gedung
11. Undang-UndangNomor 3 Tahun 2003 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
12. Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistimPendidikan Nasional
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
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17. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya)
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant
on Civil and Political Rights (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik)
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
21. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
22. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
23. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
24. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
25. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
26. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
27. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahterahan Sosial
28. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
29. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian
30. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
31. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
32. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
33. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
34. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
35. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan
36. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan
Pembangunan Keluarga
37. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Cagar Budaya
38. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman
39. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
40. Undang-Undang 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of
Persons With Disabilities (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
41. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum
42. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan
Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak Anak)
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BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA
KOTA RAMAH HAM

A. Ketentuan Umum

Berisi pengertian-pengertian yang diatur dalam rancangan peraturan daerah yang
mencakup:
1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintahan Daerah adalah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom
4. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah Wonosobo.
6. Aparatur pemerintah adalah Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) adalah profesi
bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.
7. Organisasi perangkat daerah (OPD) adalah organisasi atau lembaga pada
Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan di daerah
8. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM adalah seperangkat hak yang
melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi
oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia.
9. Kabupaten ramah ham adalah kabupaten yang seluruh elemen pemangku
kepentingannya mempelajari, mengadopsi dan mempraktikkan norma, pedoman
dan standar HAM untuk kebutuhan praktis masyarakat, dan di integrasikan ke dalam
kebijakan, hukum, dan keputusan publik
10. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial
dan/atau organisasi kemasyarakatan.
11. Lembaga kemasyarakatan adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota
masyarakat warga negara RI secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat
serta bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh
organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya
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meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan
kepada pengabdian secara swadaya
B. Ruang Lingkup Materi Muatan
1.

Maksud, Tujuan dan Prinsip
Maksud dari Peraturan daerah ini adalah untuk meningkatkan peran serta daerah
dalam melindungi, menghormati, dan memajukan hak asasi manusia di Kabupaten
Wonosobo . sedangkan dalam perda ini Kabupaten ramah Hak Asasi Manusia
bertujuan untuk: Meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan,
perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Daerah sesuai dengan nilai-nilai
hak asasi manusia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Mendorong peran serta seluruh pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo
menerapkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam setiap aspek
pemerintahannya.
Kabupaten ramah Hak Asasi Manusia memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. Hak warga atas kabupatennya
b. Non-diskriminasi dan tindakan afirmatif;
c. Inklusi Sosial dan Keragaman budaya;
d. Demokrasi partisipatoris
e. pemerintahan yang akuntabel;
f. Keadilan sosial, solidaritas dan keberlanjutan;
g. Kepemimpinan dan pelembagaan politik;
h. Pengarusutamaan HAM;
i. Koordinasi yang efektif lembaga dan kebijakan;
j. Jaminan atas pemulihan hak
k. Partisipasi masyarakat
Pelaksanaan kabupaten Ramah HAM ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai
dengan peraturan yang berlaku dan Untuk mencapai tujuan Pelaksanaan kabupaten
ramah ham, dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

2.

Ruang Lingkup
Peraturan pemerintah daerah ini berlaku kepada setiap penduduk Kabupaten
Wonosobo, baik yang berada di luar wilayah maupun yang berada dalam wilayah
Kabupaten Wonosobo dengan Ruang lingkup yang mencakup yakni:
 Semua warga berhak melaksanakan kebebasan agama dan beribadah sesuai
dengan keyakinannya.
 Semua warga berhak memperoleh Hak atas kesehatan
 Semua warga berhak memperoleh Hak atas pendidikan yang layak
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Semua warga berhak memperoleh Hak atas perumahan
Semua warga berhak memperoleh Hak atas pekerjaan
Semua warga berhak memperoleh Hak atas lingkungan
Semua warga berhak memperoleh rasa aman
Semua warga berhak atas Kesetaraan dan Hak untuk tidak di diskriminasi atas
dasar gender, ras dan agama
Hak-hak bagi Kelompok Rentan
Hak atas jaminan kebebasan berorganisasi, menyampaikan pendapat dan
berekpresi
Hak atas keadilan Partisipasi Politik Keragaman budaya, Hak atas informasi, dan
transparansi pemerintahan termasuk Hak partisipasi masyarakat Hak atas
Layanan Publik, ruang publik, mobilitas dan Transportasi yang terjangkau untuk
semua, termasuk penyandang disabilitas, lansia dan anak‐anak

C. Pelaksanaan

Hak kebebasan beragama
Dalam raperda Setiap warga daerah berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan
beragama, mencakup kebabasan untuk menganut suatu agama aau kepercayaan apapun
menurut pilihannya baik secara individu maupun dalam masyarakat. Dalam melaksanak
an kebebasan beragam tersebut mencakup: Kebebasan beribadah atau berkumpul dala
m hubungannya dengan suatu agama atau kepercayaan dan mendirikan serta mengelola
tempat-tempat untuk tujuan ini. Mengajarkan suatu agama atau kepercayaan ditempat-t
empat yang sesuai Menghormati hari-hari besar agama atau kepercayaan dan upacara-u
pacara menurut ajaran-ajaran agama atau kepercayaan. Pemerintah daerah tidak boleh
membatasi atau melarang umat beragama, untuk menggunakan ruang publik atau bang
unan kota untuk perayaan keagamaan di luar batas-batas yang dibolehkan oleh undangundang.
Hak atas kesehatan
Pemerintah daerah harus menjamin bagi semua warga Wonosobo atas akses yang perm
anen terhadap layanan publik seperti layanan air minum, sanitasi, pembuangan sampah
, serta fasilitas untuk perawatan kesehatan, pasokan kebutuhan pokok, dan rekreasi, ses
uai dengan peraturan perundang-undangan.
Hak atas pendidikan
Pemerintah daerah wajib memenuhi hak atas pendidikan dengan mempertahankan sist
em pendidikan yang baik. Dalam menjamin hak asasi atas pendidikan Pemerintah daera
h diminta untuk memastikan bahwa anak-anak tidak dicegah oleh orang lain atau kebija
kan lainnya untuk datang ke sekolah.
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Hak atas perumahan
Pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin semua warga
wonosobo dapat mengakses atas perumahan yang terjangkau sehingga dapat memenuhi
kondisi hidup yang memadai,
Pemerintah daerah memfasilitasi ketersediaan
perumahan dan fasilitas umum yang layak bagi semua warga daerah Pemerintah daerah
menetapkan program bagi pembebasan lahan dan perumahan, kepemilikan regularisasi,
yang ramah ham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pemerintah daerah juga dapat mengurangi kondisi lingkungan yang rawan bencana dan
pemukiman informal sehingga dapat memenuhi kondisi hidup yang memadai
Hak atas pekerjaan
Pemerintah daerah, dalam tanggung jawab bersama dengan pemerintah pusat
mendorong dan melaksanakan pemenuhan hak atas pekerjaan bagi setiap warga daerah.
Hak atas lingkungan
Pemerintah daerah harus mengadopsi langkah-langkah pencegahan terhadap polusi,
pekerjaan yang tidak tertata dalam suatu wilayah, dan pendudukan wilayah lingkungan
yang dilindungi, serta langkah-langkah yang mendukung konservasi energi, pengelolaan
limbah dan pemakaian kembali, daur ulang, pemulihan lereng, serta perluasan dan
perlindungan daerah hijau. Pemerintah daerah harus menghargai warisan alam, sejarah,
arsitektur, budaya, dan seni, serta mendorong pemulihan maupun rehabilitasi daerah
dan fasilitas perkotaan yang mengalami kerusakan
Hak atas rasa aman
Pemerintah daerah wajib menciptakan lingkungan kabupaten yang lebih aman yang
dapat mengurangi risiko kekerasan. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa
aparat keamanan yang berada di bawah yurisdiksi daerah selalu menerapkan pengguna
an kekuatan secara ketat sesuai dengan ketentuan hukum yang demokratis
Kesetaraan dan Hak untuk tidak di diskriminasi
Semua orang yang tinggal di daerah, baik secara permanen maupun sementara, tidak
boleh diskriminasi dalam bentuk apapun. Pemerintah daerah harus patuh pada kewajib
an untuk memenuhi hak individu agar tidak di diskriminasi baik berdasarkan ras,
gender, status sosial dan agama. Pemerintah daerah melakukan kebijakan yang
mendorong pencegahan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, dan anak
termasuk membangun program rehabilitasi bagi kekerasan terhadap perempuan dan
anak. Pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan kebijakan publik harus menjamin
kesempatan yang setara bagi perempuan di kota Pemerintah daerah harus membangun
kebijakan untuk melawan rasisme, diskriminasi, xenophobia bagi kelompok rentan

89

Hak Kelompok Rentan
Setiap disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak
memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Pemerintah daerah harus memberikan
perhatian khusus terhadap perlindungan dan pemajuan hak-hak kelompok rentan dan
kelompok kurang beruntung, seperti disabilitas, etnis minoritas, masyarakat adat,
korban diskriminasi seksual, anak-anak dan manula. Kelompok dan individu yang berada
dalam situasi yang rentan memiliki hak atas langkah-langkah khusus untuk perlindungan
dan integrasi, distribusi sumberdaya, akses terhadap layanan penting, serta
perlindungan dari diskriminasi Setiap warga kabupaten yang berusia lanjut, disabilitas
berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya
negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat
kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kelompok yang masuk kategori
sebagai kelompok rentan juga mencakup orang atau kelompok yang hidup dalam
kemiskinan atau dalam situasi lingkungan yang berisiko (terancam oleh bencana alam),
korban kekerasan, penyandang cacat, migran paksa (pengungsi internal), pengungsi
lintas batas, dan semua kelompok yang tinggal dalam situasi yang kurang
menguntungkan dibandingkan dengan penduduk lainnya
Hak atas kebebasan berorganisasi, dan berpendapat dan berekpresi
Semua orang memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, dan berekspresi. Pemerintah
daerah harus menyediakan dan menjamin ruang publik untuk memenuhi hak-hak terse
but Pemerintah daerah mengambil langkah-langkah positif untuk memfasilitasi penikm
atan hak atas kebebasan berorganisasi, berpendapat dan berekpresi warga kabupaten
wonosobo
Hak atas keadilan
Pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah yang dirancang untuk
meningkatkan akses setiap orang terhadap hukum dan keadilan. Pemerintah daerah
harus menggerakkan penyelesaian konflik secara perdata, pidana, administrasi, dan
tenaga kerja maupun melalui pelaksanaan mekanisme lainnya berupa rekonsiliasi,
negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Pemerintah daerah harus menjamin akses terhadap
layanan peradilan,dan menetapkan kebijakan khusus yang mendukung kelompok
rentan, dan memperkuat akses publik atas keadilan secara cuma-cuma, seperti:
a. Program bantuan hukum
b. Pelaksanaan Sistem peradilan anak
c. Penangangan kekerasan dalam rumah tangga
d. Penanggulangan korban perdagangan manusia
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Partisipasi Politik
Semua warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik melalui
pemilihan umum yang bebas dan demokratis terhadap dewan perwakilan daerah
mereka. Pemerintah daerah harus menjamin hak atas pemilu yang bebas dan demokratis
untuk memilih perwakilan daerah, realisasi dan inisiatif legislatif masyarakat, serta akses
yang setara terhadap debat publik dan dengar pendapat tentang isu-isu yang terkait
dengan daerah kabupaten wonosobo. Pemerintah daerah harus menerapkan kebijakan
aksi yang afirmatif bagi perwakilan dan partisipasi politik perempuan dan kaum
minoritas di semua posisi.
Keragaman budaya
Pemerintah daerah harus menjamin hak untuk memanfaatkan kota secara penuh, meng
hormati keberagaman dan melestarikan warisan budaya dan identitas semua warga neg
ara tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun
Hak atas informasi, dan transparansi pemerintahan
Semua penduduk daerah memiliki hak Hak atas informasi, dan transparansi
pemerintahan, yakni: Berhak atas transparansi dan akuntabilitas publik dari pemerintah
daerah berhak untuk meminta dan menerima informasi yang lengkap, termasuk dengan
informasi kegiatan administrasi dan keuangan di daerah pemerintah daerah menjamin
agar semua warga semua orang memiliki akses terhadap informasi publik yang efektif
dan transparan. Pemerintah daerah melakukan penyebaran infomasi dan membuka
akses informasi yang luas terhadap program-program pemerintah
Partisipasi masyarakat
Semua penduduk daerah memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan
publik termasuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik
setempat;
Layanan Publik
Pemerintah daerah harus menjamin bagi semua warga memperoleh akses terhadap
layanan publik. Pemerintah daerah harus menjamin biaya sosial yang dapat diakses dan
layanan yang memadai bagi semua orang termasuk orang atau kelompok yang rentan
dan para pengangguran. Pemerintah daerah harus berkomitmen untuk menjamin
bahwa layanan publik juga dilaksanakan di tingkat administratif yang paling dekat deng
an masyarakat
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Ruang Publik
Dalam hal Pemerintah daerah melakukan penyusunan perencanaan dan Tata Kota dan
pembangunan infrasturktur, melaksanakan Tata wilayah dan infrastruktur, Pemerintah
daerah akan:
a. Melaksanakan fungsi sosial kota, tanah dan properti perumahan/tempat tinggal dan
hak atas pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan berkeadilan
b. Memenuhi hak atas transportasi dan mobilitas publik, serta hak atas lingkungan yan
g bersih dan sehat.
c. Pembangunan fasilitas Layanan publik yang sesuai dengan HAM
d. Melakukan pengelolaan berkelanjutan dan bertanggung jawab atas hak milik bersam
a yang mencakup alam, warisan budaya dan sumber daya energy untuk dimanfaatk
an sebaik-baiknya bagi warga kabupaten
Mobilitas dan Transportasi
Pemerintah daerah harus memberikan jaminan bagi semua orang, hak atas mobilitas dan
sirkulasi, sesuai dengan rencana sirkulasi perkotaan dan antarkota serta melalui sistem
transportasi publik yang dapat diakses, yang tersedia dengan biaya yang wajar dan
memadai bagi kebutuhan lingkungan dan sosial yang berbeda baik jenis kelamin, usia,
dan kapasitas.
Pemerintah daerah harus merangsang penggunaan kendaraan non-polusi dan
menetapkan area yang disediakan bagi lalu-lintas pejalan kaki, secara permanen atau
selama waktu-waktu tertentu dalam sehari. Pemerintah daerah harus mendorong
penghapusan hambatan arsitektur, instalasi fasilitas yang diperlukan dalam sistem
mobilitas dan sirkulasi, dan adaptasi dari semua bangunan publik atau bangunan yang
digunakan publik serta fasilitas kerja dan liburan untuk memastikan akses bagi para
penyandang cacat
D. Tugas, Peran Dan Kewajiban

Tugas, kewajiban dan peran aparat pemerintah daerah mencakup menghormati, melin
dungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia. Dalam menyelenggarakan otonominya daerah
mempunyai kewajiban:
a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
h. mengembangkan sistem jaminan sosial;
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i.
j.
k.
l.
m.
n.

menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
melestarikan lingkungan hidup;
mengelola administrasi kependudukan;
melestarikan nilai sosial budaya;
membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewen
angannya; dan
o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pembentukan Lembaga-lembaga pendukung dan kerjasama
Dalam hal pemerintah pusat atau masyarakat ingin membentuk komisi-komisi Negara
di tingkat daerah maka pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pembentukan
nya. Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara dan/atau
lembaga lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mendukung penyelenggara
an Kabupaten ramah HAM sesuai dengan perundang-undangan dibidang kerja sama
daerah
Pendidikan HAM
Dalam Pemajuan pemahaman, penghormatan HAM dilingkungan Kabupaten Wonosobo
maka pemeritahan daerah akan: Memajukan pemahaman dan penghormatan aparat
pemerintah daerah terhadap HAM melalui pendidikan dan pelatihan HAM secara teratur
dan berkala Mengatur, dengan secara sistematis dan terencana, pelatihan HAM bagi
wakil-wakil terpilih mereka termasuk bagi staf dministrasi
E. Tahapan Pelaksanaan

Pemerintah daerah kabupaten wonosobo secara bertahap akan melakukan pelaksanaan
program kabupaten ramah hak asas manusia Pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo
akan memasukkan pelaksanaan program kabupaten ramah HAM sesuai dengan rencana
pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penjabaran RPJP, RPKMD dan Renja SKPD
Pelaksanaan kabupaten ramah ham dilakukan berdasarkan rencana oleh Organisasi
perangkat daerah (OPD) yang mempunyai tugas dalam bidang perencanaan, verifikasi
dan atau penelitian pemenuhan ham. Perencanaan, hasil verifikasi dan atau penelitian
ditetapkan dengan keputusan Bupati. Pemenuhan implementasi kota ramah Ham
dikoordinasikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan terkait Koordinasi sebagaimana
dimaksud ayat (1) mempunyai tugas yang meliputi : Mengkoordinasikan perencanaan,
penetapan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan kabupaten ramah HAM;
Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemenuhan kabupaten ramah HAM.
Sedangkan Laporan pelaksanaan kabupaten ramah HAM harus dipublikasikan sebagai
wujud akuntabilitas publik kepada masyarakat
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F.

Kerja Sama dan Partisipasi Masyarakat
Pemerintah Daerah membuka partisipasi warga negara laki-laki dan perempuan yang
luas, langsung, adil dan demokratis dalam proses perencanaan, elaborasi, persetujuan,
manajerial serta evaluasi kebijakan dan anggaran publik. Masyarakat harus secara aktif
terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan HAM di tingkat daerah termasuk dalam
monitoring dan dapat memberikan informasi dan penilaian yang independen bagi
kinerja Pemda . Partisipasi Masyarakat dalam rangka perlindungan dan pemenuhan
HAM Kabupaten Wonosobo meliputi
a. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam
penyelenggaraan Kota ramah HAM
b. membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kota ramah HAM; Lembaga
Kemasyarakatan berhak berpartisipasi dalam perencanaan, penyelenggaraan dan
monitoring kabupaten ramah termasuk juga dapat bekerja secara langsung
dengan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku

G. Pembiayaan

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kabupaten ramah HAM oleh instansi
Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD dan atau sumber pembiayaan lain yang sah.
Segala biaya yang timbul bagi kegiatan Kabupaten ramah HAM yang dilaksanakan oleh
instansi non pemerintah dibebankan kepada lembaganya masing-masing.
H. Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. dan Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo
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LAMPIRAN: Draf Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia

BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOSOBO,
Menimbang

: a.

bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri
manusia yang bersifat kodrati dan fundamental yang harus
dihormati, dijaga, dan dilindungi bersama baik antara individu,
pemerintah, dan negara;
b. bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo berkomitmen untuk
menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan serta
menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia;

Mengingat

: 1.
2.

3.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Lembaran Negara
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
Undang –Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3836);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4235);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4419);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan
Diskriminasi Ras Dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4919);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
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14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO
MEMUTUSKAN :
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Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN RAMAH HAK ASASI
MANUSIA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintahan Daerah adalah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom
4. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah Wonosobo.
6. Aparatur pemerintah adalah Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) adalah profesi bagi
Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.
7. Organisasi perangkat daerah (OPD) adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah
Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan di daerah
8. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM adalah seperangkat hak yang melekat
pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan
harkat dan martabat manusia.
9. Kabupaten ramah ham adalah kabupaten yang seluruh elemen pemangku
kepentingannya mempelajari, mengadopsi dan mempraktikkan norma, pedoman dan
standar HAM untuk kebutuhan praktis masyarakat, dan di integrasikan ke dalam
kebijakan, hukum, dan keputusan publik
10. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau
organisasi kemasyarakatan.
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11. Lembaga kemasyarakatan adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota
masyarakat warga negara RI secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta
bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga
sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2
Maksud dari Peraturan daerah ini adalah untuk meningkatkan peran serta daerah dalam
melindungi, menghormati, dan memajukan hak asasi manusia di Kabupaten Wonosobo
Pasal 3
Kabupaten ramah Hak Asasi Manusia bertujuan untuk:
(1) Meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak
Asasi Manusia di Daerah sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia, yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
(2) Mendorong peran serta seluruh pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo
menerapkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam setiap aspek pemerintahannya.
Pasal 4
Kabupaten ramah Hak Asasi Manusia memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. Hak warga atas kabupatennya
b. Non-diskriminasi dan tindakan afirmatif;
c. Inklusi Sosial dan Keragaman budaya;
d. Demokrasi partisipatoris
e. pemerintahan yang akuntabel;
f. Keadilan sosial, solidaritas dan keberlanjutan;
g. Kepemimpinan dan pelembagaan politik;
h. Pengarusutamaan HAM;
i. Koordinasi yang efektif lembaga dan kebijakan;
j. Jaminan atas pemulihan hak
k. Partisipasi masyarakat
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BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5
1) Pelaksanaan kabupaten Ramah HAM sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilaksanakan oleh
pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku
2) Untuk mencapai tujuan Pelaksanaan kabupaten ramah ham, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Pasal 6
Peraturan pemerintah daerah ini berlaku kepada setiap penduduk Kabupaten Wonosobo,
baik yang berada di luar wilayah maupun yang berada dalam wilayah Kabupaten Wonosobo
Pasal 7
Ruang lingkup kabupaten ramah HAM mencakup yakni:
a. Semua warga berhak melaksanakan kebebasan agama dan beribadah sesuai dengan
keyakinannya.
b. Semua warga berhak memperoleh Hak atas kesehatan
c. Semua warga berhak memperoleh Hak atas pendidikan yang layak
d. Semua warga berhak memperoleh Hak atas perumahan
e. Semua warga berhak memperoleh Hak atas pekerjaan
f. Semua warga berhak memperoleh Hak atas lingkungan
g. Semua warga berhak memperoleh rasa aman
h. Semua warga berhak atas Kesetaraan dan Hak untuk tidak di diskriminasi atas dasar
gender, ras dan agama
i. Hak-hak bagi Kelompok Rentan
j. Hak atas jaminan kebebasan berorganisasi, menyampaikan pendapat dan berekpresi
k. Hak atas keadilan
l. Partisipasi Politik
m. Keragaman budaya
n. Hak atas informasi, dan transparansi pemerintahan
o. Hak partisipasi masyarakat
p. Hak atas Layanan Publik, ruang publik, mobilitas dan Transportasi yang terjangkau
untuk semua, termasuk penyandang disabilitas, lansia dan anak‐anak
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BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 8
Hak kebebasan beragama
1) Setiap warga daerah berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama,
mencakup kebabasan untuk menganut suatu agama aau kepercayaan apapun menurut
pilihannya baik secara individu maupun dalam masyarakat.
2) Dalam melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) diatas maka kebebasan beragam
tersebut mencakup:
a. Kebebasan beribadah atau berkumpul dalam hubungannya dengan suatu agama atau
kepercayaan dan mendirikan serta mengelola tempat-tempat untuk tujuan ini
b. Mengajarkan suatu agama atau kepercayaan ditempat-tempat yang sesuai
c. Menghormati hari-hari besar agama atau kepercayaan dan upacara-upacara
menurut ajaran-ajaran agama atau kepercayaan
3) Pemerintah daerah tidak boleh membatasi atau melarang umat beragama, untuk
menggunakan ruang publik atau bangunan kota untuk perayaan keagamaan di luar
batas-batas yang dibolehkan oleh undang-undang.

Pasal 9
Hak atas kesehatan
Pemerintah daerah harus menjamin bagi semua warga Wonosobo atas akses yang permane
n terhadap layanan publik seperti layanan air minum, sanitasi, pembuangan sampah, serta f
asilitas untuk perawatan kesehatan, pasokan kebutuhan pokok, dan rekreasi, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 10
Hak atas pendidikan
1) Pemerintah daerah wajib memenuhi hak atas pendidikan dengan mempertahankan sist
em pendidikan yang baik.
2) Dalam menjamin hak asasi atas pendidikan Pemerintah daerah diminta untuk memastik
an bahwa anak-anak tidak dicegah oleh orang lain atau kebijakan lainnya untuk datang k
e sekolah.
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Pasal 11
Hak atas perumahan
1) Pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin semua warga
wonosobo dapat mengakses atas perumahan yang terjangkau sehingga dapat memenuhi
kondisi hidup yang memadai,
2) Pemerintah daerah memfasilitasi ketersediaan perumahan dan fasilitas umum yang
layak bagi semua warga daerah
3) Pemerintah daerah menetapkan program bagi pembebasan lahan dan perumahan,
kepemilikan regularisasi, yang ramah ham sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku
4) Pemerintah daerah juga dapat mengurangi kondisi lingkungan yang rawan bencana dan
pemukiman informal sehingga dapat memenuhi kondisi hidup yang memadai

Pasal 12
Hak atas pekerjaan
Pemerintah daerah, dalam tanggung jawab bersama dengan pemerintah pusat mendorong
dan melaksanakan pemenuhan hak atas pekerjaan bagi setiap warga daerah.
Pasal 13
Hak atas lingkungan
1) Pemerintah daerah harus mengadopsi langkah-langkah pencegahan terhadap polusi,
pekerjaan yang tidak tertata dalam suatu wilayah, dan pendudukan wilayah lingkungan
yang dilindungi, serta langkah-langkah yang mendukung konservasi energi, pengelolaan
limbah dan pemakaian kembali, daur ulang, pemulihan lereng, serta perluasan dan
perlindungan daerah hijau.
2) Pemerintah daerah harus menghargai warisan alam, sejarah, arsitektur, budaya, dan
seni, serta mendorong pemulihan maupun rehabilitasi daerah dan fasilitas perkotaan
yang mengalami kerusakan

Pasal 14
Hak atas rasa aman
1) Pemerintah daerah wajib menciptakan lingkungan kabupaten yang lebih aman yang dap
at mengurangi risiko kekerasan.
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2) Pemerintah daerah harus memastikan bahwa aparat keamanan yang berada di bawah y
urisdiksi daerah selalu menerapkan penggunaan kekuatan secara ketat sesuai dengan k
etentuan hukum yang demokratis
Pasal 15
Kesetaraan dan Hak untuk tidak di diskriminasi
1) Semua orang yang tinggal di daerah, baik secara permanen maupun sementara, tidak bo
leh diskriminasi dalam bentuk apapun
2) Pemerintah daerah harus patuh pada kewajiban untuk memenuhi hak individu agar tida
k di diskriminasi baik berdasarkan ras, gender, status sosial dan agama
3) Pemerintah daerah melakukan kebijakan yang mendorong pencegahan diskriminasi da
n kekerasan terhadap perempuan, dan anak termasuk membangun program rehabilitas
i bagi kekerasan terhadap perempuan dan anak
4) Pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan kebijakan publik harus menjamin kesempata
n yang setara bagi perempuan di kota
5) Pemerintah daerah harus membangun kebijakan untuk melawan rasisme, diskriminasi,
xenophobia bagi kelompok rentan
Pasal 16
Hak Kelompok Rentan
1) Setiap disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak
memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.
2) Pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan dan
pemajuan hak-hak kelompok rentan dan kelompok kurang beruntung, seperti disabilitas,
etnis minoritas, masyarakat adat, korban diskriminasi seksual, anak-anak dan manula.
3) Kelompok dan individu yang berada dalam situasi yang rentan memiliki hak atas
langkah-langkah khusus untuk perlindungan dan integrasi, distribusi sumberdaya, akses
terhadap layanan penting, serta perlindungan dari diskriminasi
4) Setiap warga kabupaten yang berusia lanjut, disabilitas berhak memperoleh perawatan,
pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin
kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa
percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara
5) kelompok yang masuk kategori sebagai kelompok rentan juga mencakup orang atau
kelompok yang hidup dalam kemiskinan atau dalam situasi lingkungan yang berisiko
(terancam oleh bencana alam), korban kekerasan, penyandang cacat, migran paksa
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(pengungsi internal), pengungsi lintas batas, dan semua kelompok yang tinggal dalam
situasi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan penduduk lainnya

Pasal 17
Hak atas kebebasan berorganisasi, dan berpendapat dan berekpresi
1) Semua orang memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, dan berekspresi.
2) Pemerintah daerah harus menyediakan dan menjamin ruang publik untuk memenuhi h
ak-hak tersebut
3) Pemerintah daerah mengambil langkah-langkah positif untuk memfasilitasi penikmatan
hak atas kebebasan berorganisasi, berpendapat dan berekpresi warga kabupaten wonos
obo
Pasal 18
Hak atas keadilan
1) Pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah yang dirancang untuk
meningkatkan akses setiap orang terhadap hukum dan keadilan.
2) Pemerintah daerah harus menggerakkan penyelesaian konflik secara perdata, pidana,
administrasi, dan tenaga kerja maupun melalui pelaksanaan mekanisme lainnya berupa
rekonsiliasi, negosiasi, mediasi, dan arbitrase.
3) Pemerintah daerah harus menjamin akses terhadap layanan peradilan,dan menetapkan
kebijakan khusus yang mendukung kelompok rentan, dan memperkuat akses publik atas
keadilan secara cuma-cuma, seperti:
a. Program bantuan hukum
b. Pelaksanaan Sistem peradilan anak
c. Penangangan kekerasan dalam rumah tangga
d. Penanggulangan korban perdagangan manusia

Pasal 19
Partisipasi Politik
1) Semua warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik melalui
pemilihan umum yang bebas dan demokratis terhadap dewan perwakilan daerah
mereka,.
2) Pemerintah daerah harus menjamin hak atas pemilu yang bebas dan demokratis untuk
memilih perwakilan daerah, realisasi dan inisiatif legislatif masyarakat, serta akses yang
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setara terhadap debat publik dan dengar pendapat tentang isu-isu yang terkait dengan
daerah kabupaten wonosobo.
3) Pemerintah daerah harus menerapkan kebijakan aksi yang afirmatif bagi perwakilan dan
partisipasi politik perempuan dan kaum minoritas di semua posisi.

Pasal 20
Keragaman budaya
Pemerintah daerah harus menjamin hak untuk memanfaatkan kota secara penuh, menghor
mati keberagaman dan melestarikan warisan budaya dan identitas semua warga negara tan
pa ada diskriminasi dalam bentuk apapun

Pasal 21
Hak atas informasi, dan transparansi pemerintahan
Semua penduduk daerah memiliki hak Hak atas informasi, dan transparansi pemerintahan,
yakni:
1) Berhak atas transparansi dan akuntabilitas publik dari pemerintah daerah
2) berhak untuk meminta dan menerima informasi yang lengkap, termasuk dengan inform
asi kegiatan administrasi dan keuangan di daerah
3) pemerintah daerah menjamin agar semua warga semua orang memiliki akses terhadap i
nformasi publik yang efektif dan transparan.
4) Pemerintah daerah melakukan penyebaran infomasi dan membuka akses informasi yan
g luas terhadap program-program pemerintah

Pasal 22
Partisipasi masyarakat
Semua penduduk daerah memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan publik
termasuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik setempat;
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Pasal 23
Layanan Publik
1) Pemerintah daerah harus menjamin bagi semua warga memperoleh akses terhadap laya
nan publik
2) Pemerintah daerah harus menjamin biaya sosial yang dapat diakses dan layanan yang m
emadai bagi semua orang termasuk orang atau kelompok yang rentan dan para pengang
guran
3) Pemerintah daerah harus berkomitmen untuk menjamin bahwa layanan publik juga dila
ksanakan di tingkat administratif yang paling dekat dengan masyarakat
Pasal 24
Ruang Publik
Dalam hal Pemerintah daerah melakukan penyusunan perencanaan dan Tata Kota dan pem
bangunan infrasturktur, melaksanakan Tata wilayah dan infrastruktur, Pemerintah daerah
akan:
a. Melaksanakan fungsi sosial kota, tanah dan properti perumahan/tempat tinggal dan ha
k atas pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan berkeadilan
b. Memenuhi hak atas transportasi dan mobilitas publik, serta hak atas lingkungan yang be
rsih dan sehat.
c. Pembangunan fasilitas Layanan publik yang sesuai dengan HAM
d. Melakukan pengelolaan berkelanjutan dan bertanggung jawab atas hak milik bersama y
ang mencakup alam, warisan budaya dan sumber daya energy untuk dimanfaatkan seb
aik-baiknya bagi warga kabupaten
Pasal 25
Mobilitas dan Transportasi
1) Pemerintah daerah harus memberikan jaminan bagi semua orang, hak atas mobilitas dan
sirkulasi, sesuai dengan rencana sirkulasi perkotaan dan antarkota serta melalui sistem
transportasi publik yang dapat diakses, yang tersedia dengan biaya yang wajar dan
memadai bagi kebutuhan lingkungan dan sosial yang berbeda baik jenis kelamin, usia,
dan kapasitas.
2) Pemerintah daerah harus merangsang penggunaan kendaraan non-polusi dan
menetapkan area yang disediakan bagi lalu-lintas pejalan kaki, secara permanen atau
selama waktu-waktu tertentu dalam sehari
3) Pemerintah daerah harus mendorong penghapusan hambatan arsitektur, instalasi
fasilitas yang diperlukan dalam sistem mobilitas dan sirkulasi, dan adaptasi dari semua
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bangunan publik atau bangunan yang digunakan publik serta fasilitas kerja dan liburan
untuk memastikan akses bagi para penyandang cacat.
BAB
TUGAS, PERAN DAN KEWAJIBAN
Pasal 26
Tugas, kewajiban dan peran aparat pemerintah daerah mencakup menghormati, melindun
gi dan memenuhi Hak Asasi Manusia
Pasal 27
Dalam menyelenggarakan otonominya daerah mempunyai kewajiban:
a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta ke
utuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
h. mengembangkan sistem jaminan sosial;
i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
k. melestarikan lingkungan hidup;
l. mengelola administrasi kependudukan;
m. melestarikan nilai sosial budaya;
n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenang
annya; dan
o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28
Lembaga-lembaga pendukung dan kerjasama
1) Dalam hal pemerintah pusat atau masyarakat ingin membentuk komisi-komisi Negara d
i tingkat daerah maka pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pembentukann
ya.
2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara dan/atau lemb
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aga lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mendukung penyelenggaraan K
abupaten ramah HAM sesuai dengan perundang-undangan dibidang kerja sama daerah
Pasal 29
Pendidikan HAM
Dalam Pemajuan pemahaman, penghormatan HAM dilingkungan Kabupaten Wonosobo ma
ka pemeritahan daerah akan:
1) Memajukan pemahaman dan penghormatan aparat pemerintah daerah terhadap HAM m
elalui pendidikan dan pelatihan HAM secara teratur dan berkala
2) Mengatur, dengan secara sistematis dan terencana, pelatihan HAM bagi wakil-wakil terp
ilih mereka termasuk bagi staf dministrasi
BAB V
TAHAPAN PELAKSANAAN
Pasal 30
1) Pemerintah daerah kabupaten wonosobo secara bertahap akan melakukan pelaksanaan
program kabupaten ramah hak asas manusia
2) Pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo akan memasukkan pelaksanaan program
kabupaten ramah HAM sesuai dengan rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi perangkat daerah (OPD) dalam
penjabaran RPJP, RPKMD dan Renja SKPD
Pasal 31
1) Pelaksanaan kabupaten ramah ham dilakukan berdasarkan rencana oleh Organisasi
perangkat daerah (OPD) yang mempunyai tugas dalam bidang perencanaan, verifikasi
dan atau penelitian pemenuhan ham.
2) Perencanaan, hasil verifikasi dan atau penelitian ditetapkan dengan keputusan Bupati
Pasal 32
1) Pemenuhan implementasi kota ramah Ham dikoordinasikan oleh Bupati sesuai dengan
peraturan terkait
2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas yang meliputi :
a. Mengkoordinasikan perencanaan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan, program
dan kegiatan kabupaten ramah HAM;
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b.

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemenuhan kabupaten ramah HAM
Pasal 33

Laporan pelaksanaan kabupaten ramah HAM harus dipublikasikan sebagai wujud
akuntabilitas publik kepada masyarakat
BAB VI
KERJA SAMA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 34
1) Pemerintah Daerah membuka partisipasi warga negara laki-laki dan perempuan yang
luas, langsung, adil dan demokratis dalam proses perencanaan, elaborasi, persetujuan,
manajerial serta evaluasi kebijakan dan anggaran publik
2) Masyarakat harus secara aktif terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan HAM di
tingkat daerah termasuk dalam monitoring dan dapat memberikan informasi dan
penilaian yang independen bagi kinerja Pemda
3) Partisipasi Masyarakat dalam rangka perlindungan dan pemenuhan HAM Kabupaten
Wonosobo meliputi :
a. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam
penyelenggaraan Kota ramah HAM
b. membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kota ramah HAM;
Pasal 35
1) Lembaga Kemasyarakatan berhak berpartisipasi dalam perencanaan, penyelenggaraan
dan monitoring kabupaten ramah
2) Lembaga Kemasyarakatan juga dapat bekerja secara langsung dengan pemerintah
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
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BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 36
1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kabupaten ramah HAM oleh instansi
Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD dan atau sumber pembiayaan lain yang sah.
2) Segala biaya yang timbul bagi kegiatan Kabupaten ramah HAM yang dilaksanakan oleh
instansi non pemerintah dibebankan kepada lembaganya masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo
Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal ….bulan….Tahun…..
BUPATI WONOSOBO,
Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,
……………………
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN …. NOMOR…..
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA
I.

UMUM

1. Peran pemerintah daerah atas HAM
Lahirnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
merupakan momentum perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah
dari pola sentralisasi ke desentralisasi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan
yang cukup besar untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat lokal. Untuk itu,
Pemerintahan Daerah membutuhkan instrumen yuridis yang tepat untuk
melaksanakan tugas dan kewenangannya, yaitu Peraturan Daerah. Pasca
diundangkannya UU Pemerintahan Daerah, ribuan Peraturan Daerah-pun lahir, baik
Peraturan Daerah provinsi maupun Peraturan Daerah kabupaten/kota. Perubahan
Undang-Undang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah juga memberikan perubahan signifi kan terhadap
pembentukan Peraturan Daerah. Hal ini disebabkan, karena di dalam Undang-undang
ini diatur secara rinci apa yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah.
Pengaturan ini bahkan membagi pula kewenangan pemerintahan di tingkat provinsi
dan kabupaten/kota. Urusan yang menjadi kewenangan daerah diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah. Penyusunan suatu peraturan perundang-undangan
dalam hal ini peraturan daerah, harus memperhatikan secara jelas dari mana sumber
kewenangannya, yang diberikan berdasarkan atribusi, delegasi/mandat dan tidak
boleh melampaui kewenangannya.
Adanya wewenang untuk membuat Peraturan Daerah sendiri merupakan harapan
baru karena pemerintah di tingkat lokal dapat memberdayakan daerah dalam
mengatasi persoalan-persoalan riil yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan,
pengangguran, perdagangan perempuan-anak, pengabaian hak-hak minoritas, dan
sebagainya. Harapan ini muncul dikaitkan dengan sejumlah asumsi diantaranya
adalah daerah lebih mengetahui konteks lokal baik sosial maupun budaya dan juga
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kebutuhan dasar masyarakatnya. Dengan asumsi ini, kehadiran Peraturan Daerah
diharapkan dapat memberikan ruang perlindungan yang lebih tepat dan mudah
diakses oleh masyarakat di daerah tersebut.
Sejak 15 tahun reformasi, Indonesia kini sudah memiliki UU Hak Asasi Manusia tahun
1999 dan telah meratifikasi dua konvensi Ham PBB. Pemerintah, di pusat dan di
daerah, sebagai duty bearer, memiliki kewajiban di bawah UU tersebut. Artinya, yang
wajib melaksanakan UU tersebut bukan hanya Kementrian Hukum dan Ham, atau
Komnas Ham dan CSO yang bergerak dalam bidang hak Asasi Manusia. Pemajuan dan
perwujudan UU Ham 1999 oleh pemerintah kota dan Kabupaten merupakan tugas
dan tantangan Indonesia hari ini.
Regulasi di Indonesia juga membuka peluang cukup besar dalam mendorong gerakan
untuk melembagakan hak asasi manusia ke dalam praktik sehari‐hari oleh
pemerintah kota dan kabupaten. Pengarusutamaan HAM di tingkat peraturan Daerah
telah tersedia yakni dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan
pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi,
memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang juga diatur dalam
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan
perundang-undangan dalam bidang hak asasi manusia serta hukum internasional
tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Salah satu upaya untuk melaksanakan kewajiban tersebut adalah dengan
melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu
melakukan langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi,
sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain. Langkah implementasi
hak asasi manusia di bidang peraturan perundang-undangan antara lain dapat
dilakukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang memuat nilai –
nilai hak asasi manusia, termasuk produk hukum daerah.
Dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19
45 menegaskan, bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah
dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang
dimaksudkan sebagai instrumen hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan di
daerah dalam rangka otonomi daerah. Presiden Republik Indonesia melalui Peratur
an Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusi
a (RANHAM) Indonesia Tahun 2011-2014 menugaskan Gubernur membentuk Paniti
a RANHAM Propinsi, dan Bupati / Walikota membentuk Panitia RANHAM Kabupaten
/Kota, yang salah satu program utamanya adalah Harmonisasi Rancangan dan Evalu
asi Peraturan Daerahtanggung jawab hak asasi manusia merupakan tanggung jawab
negara, terutama Pemerintah (pusat). Sedangkan pemerintah daerah cenderung seb
agai komplementer bagi perlindungan, penghormatan, dan pemajuan hak asasi man
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usia. Dalam kenyataan bahwa wilayah Negara Republik Indonesia yang luas, Pemeri
ntah Pusat akan menghadapi beberapa kendala dalam menjalankan kewajibannya m
elindungi, menghormati, dan memajukan hak asasi manusia. Oleh karena itu perlu p
eran serta pemerintah daerah untuk ikut melaksanakan kewajiban tersebut. Pelaksa
naan tersebut tidak hanya dalam rangka membantu Pemerintah Pusat dalam melaks
anakan program-program dan agenda-agenda hak asasi manusia secara nasional. Me
lainkan turut secara aktif atas inisiatif sendiri berdasarkan karakteristik yang dimili
ki pemerintah daerah tersebut untuk melaksanakan kewajiban negara dalam melind
ungi, menghormati, dan memajukan hak asasi manusia di wilayah pemerintahannya.
Melalui inisiatif ini diharapkan pelaksanaan kewajiban hak asasi manusia yang diem
ban oleh negara cq Pemerintah Pusat dapat diperingan oleh peran aktif pemerintah
daerah tersebut. Lagi pula, dalam kenyataannya, Pemerintah Daerah merupakan bag
ian dari aparatus negara yang secara vertikal paling dekat dengan warganya. Pekerja
an keseharian pemerintah daerah dapat berdampak langsung bagi kondisi hak asasi
manusia, apakah ia menguatkan atau melemahkan hak asasi manusia tersebut.
Di samping itu, pemerintah daerah mempunyai kewenangan otonom untuk mengatur
dan mengurus rumah tangganya sendiri. Beberapa urusan yang diserahkan pada
pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 sangat kental dalam implementasi hak-hak asasi manusia, terutama hak
ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, pengarusutamaan hak asasi manusia dalam
melaksanakan urusan pemerintah daerah tersebut masih belum secara maksimal
dilakukan. Sehingga diperlukan suatu konsep yang kiranya dapat menjadi kerangka
dan acuan bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan hak asasi manusia.
Dalam hal ini kiranya menerapkan konsep Kota HAM (human rights city) dapat
dijadikan pilihan
2. Prinsip Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia secara
kodrati sebagai anugerah dari Tuhan, mencakup 1 Deklarasi Umum Hak Asasi
Manusia (DUHAM) menyatakan : “All human beings are born free and equal in dignity
and rights”. Ini berarti bahwa sebagai anugerah dari Tuhan kepada makhluknya, hak
asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi
tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika
hal itu terjadi maka manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai
kemanusiaan. Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dipunyai oleh semua
orang sesuai dengan kondisi yang manusiawi. Hak asasi manusia ini selalu dipandang
sebagai sesuatu yang mendasar, fundamental dan penting. Hak asasi manusia melalui
pendekatan-pendekatan Deskriptif, Hukum dan Filosofis :
1) Hak-hak dasar, yang memberdayakan manusia untuk membentuk kehidupan
mereka sesuai dengan kemerdekaan, kesetaraan dan rasa hormat pada martabat
manusia.
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2) Hak-hak sipil, ekonomi, sosial, budaya dan kolektif yang tertuang dalam berbagai
instrumen HAM internasional dan regional serta dalam undang-undang dasar
setiap negara.
3) Satu-satunya sistem nilai yang diakui secara universal dalam hukum internasional
saat ini dan terdiri dari elemen liberalisme, demokrasi, partisipasi populer,
keadilan sosial, berkuasanya hukum (rule of law) dan good governance.
Hak asasi manusia berlaku setara untuk hak-hak individu maupun kolektif, karena
kurang tepat jika mengartikan hak asasi manusia sebagai hak individu saja.
Contohnya, perkumpulanperkumpulan keagamaan yang menikmati kebebasan
beragama atau partai-partai politik yang menikmati kebebasan berserikat,
kebebasan berekspresi dan lain sebagainya. Beberapa hak pribadi, seperti larangan
penyiksaan dan perbudakan, betul-betul merupakan hak pribadi, sedangkan hak
bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri adalah murni hak kolektif. Akan
tetapi, untuk sebagian besar hak asasi manusia, ada hak-hak individual dan kolektif
yang perlu dinyatakan dengan tegas.
Sebagai salah satu wujud diadopsinya hak asasi manusia ke dalam Peraturan Daerah,
maka Peraturan Daerah yang berperspektif hak asasi manusia harus mengadopsi
nilai atau prinsip dasar hak asasi manusia, seperti dibawah ini :
a. Universal (Universality). H ak asasi manusia adalah universal karena mereka
didasarkan pada martabat setiap manusia, tidak peduli ras, warna kulit, jenis
kelamin, asal-usul etnis atau sosial, agama, bahasa, kewarganegaraan, usia,
orientasi seksual, kecacatan, atau karakteristik yang membedakan lainnya. Hal ini
karena mereka diterima oleh semua negara dan masyarakat, mereka berlaku dan
tanpa pandang bulu untuk setiap orang dan adalah sama bagi semua orang di
mana-mana.
b. Tidak dapat dipindahtangankan (Inalienable). Hak asasi manusia adalah mutlak
sejauh haknya tidak dilepaskan, selama di bawah hukum yang jelas. Sebagai
contoh, hak seseorang untuk kebebasan mungkin dibatasi jika ia ditemukan
bersalah atas kejahatan oleh pengadilan hukum.
c. Tak terpisahkan dan saling ketergantungan (Indivisible an interdependent). Hak
asasi manusia adalah tak terpisahkan dan saling tergantung karena setiap hak
asasi manusia memerlukan dan tergantung pada hak asasi manusia lainnya,
melanggar salah satu hak tersebut mempengaruhi pelaksanaan dari hak manusia
lainnya. Sebagai contoh, hak untuk hidup mengandaikan penghormatan terhadap
hak untuk pangan dan standar hidup yang layak. Hak dipilih untuk jabatan publik
berarti akses ke dasar pendidikan. Membela hak-hak ekonomi dan sosial
mengandaikan kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat. Dengan
demikian, hak-hak sipil dan politik dan ekonomi, hak-hak sosial dan budaya saling
melengkapi dan sama-sama penting untuk martabat dan integritas setiap orang.
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Menghormati semua hak merupakan prasyarat bagi peraturan perdamaian
berkelanjutan dan pembangunan.
d. Non-Diskriminasi (Non-Dicrimination) Beberapa pelanggaran hak asasi manusia
terburuk telah dihasilkan dari diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Hak
untuk kesetaraan dan prinsip non-diskriminasi, secara eksplisit diatur dalam
perjanjian internasional dan regional hak asasi manusia, karena itu penting bagi
hak asasi manusia. Hak untuk kesetaraan mewajibkan Negara untuk menjamin
ketaatan terhadap hak asasi manusia tanpa diskriminasi atas alasan apapun,
termasuk jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik atau pendapat
lainnya, kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, keanggotaan nasional minoritas,
hak milik, kelahiran, usia, cacat, orientasi seksual dan status sosial atau lainnya.
Lebih sering daripada tidak, diskriminatif kriteria yang digunakan oleh Negara
dan aktor non-Negara mencegah kelompok-kelompok tertentu dari sepenuhnya
menikmati semua atau sebagian hak asasi manusia yang didasarkan pada
karakteristik
3. Perkembangan HAM dalam HAM CITIES
Ada beberapa latar belakang terkait pentingnya mendorong Perda dan kebijakan
Wilayah berdimensi HAM di Indonesa. Pertama adalah inisiatif Internasional
mengenai Human Rights Cities yang sudah di laksanakan di berbegai Negara.
Ternyata sangat relevan gerakan untuk melembagakan hak asasi manusia ke dalam
praktik sehari‐hari oleh pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia. Dengan kata
lain, pelembagaan dan hak asasi manusia bukan hanya soal konsepsi saja tetapi dapat
diuraikan ke dalam tingkat praktik pada bagaimana pemerintah kota melayani
warganya dan bagaimana sebuah kota dikelola dan dibangun agar lebih menjamin
hak asasi manusia setiap warga. Sehingga hak asasi manusia dipahami secara lebih
positif agar para pemimpin di kota dan kabupaten mengambil langkah‐langkah dan
kebijakan positif untuk mewujudkan hak asasi manusia. memperluas cara pandang
terhadap pembangunan dan pengelolaan perkotaan di Indonesia.
Kebijakan pemangunan wilayah kota di Indonesia selama ini hanya dipandang secara
teknis dan teknokratik dengan pendekatan top down. Sebagai lahan untuk ditata dan
sebagai lahan untuk berdagang dan berbisnis. Dan Selama ini kebijakan perkotaan
sangat identik dengan Kementrian PU atau dinas tata kota. Padahal, kota juga berati
penduduk dan warga kota. Kota juga berarti hunian yang layak untuk semua warga,
laki‐perempuan, kaum lansia dan mereka yang minoritas dan kelompok miskin. Cara
Pendekatan pemajuan dan perwujudan hak asasi manusia oleh kota atau pemerintah
kota dan kabupaten dalam melembagakan hak asasi manusia memiliki dua
sumbangan penting bagi Indonesia: Pertama, hak asasi manusia dipandang sebagai
aset ketimbang sebagai beban. Artinya pemerintah dicitakan sebagai pihak yang aktif
memajukan dan memenuhi serta menghormati hak asasi manusia. pemerintah kota
bukan lagi pihak yang menjadi “tertuduh” sebaliknya, pemerintah menjadi aktivis
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yang membangun hak asasi manusia. dalam arti yang kedua, adalah kota sebagai
hunian fisik memang diidamkan akan dikelola dan dilaksanakan sebagai tempat
hunian yang layak dan bermartbat bagi semua warga.
Kedua, hak asasi manusia dapat diwujudkan tanpa perlu menunggu dorongan dan
instruksi pemerintah pusat sepeerti jaman dulu. Kota dan kabupaten secara mandiri
dapat dan mampu mengadakan ukuran‐ukuran dan indikator‐indikator yang
menjadikan kota sebagai kota yang bertumpu dan melaksanakan hak asasi manusia.
Baik dalam hal cara pemerintah bekerja dan melayani warga maupun dalam hal,
bagaimana kota sebagai hunian manusia menjadi kota yang layak bagi kehidupan
semua warga (livable cities, inclusive cities). Kedua ciri tersebut tentu berbeda dengan
pendekatan hak asasi manusia jaman dulu yang senantiasa (a) mengandalkan diri
pada aktor aktor luar negara seperti CSO dan media massa; (b) bertumpu pada
tekanan dari luar negara ketimbang insisiatif dari dalam Negara atau dari dalam
pemerintah sendiri/negara; (c) lebih mengandalkan pada pada pendekatan dari atas
(pemerintah nasional) ketimbang pendekatan dari bawah (pemerintah daerah).
Di Indonesia, semakin hari warga Indonesia semakin menjadi warga kota ketimbang
pedesaaan. Urbanisasi dan tekanan sosial ekonomi membuat penduduk Indonesia
semakin menuju kota‐kota besar dan kota menengah. Di sisi lain, kota‐kota Indonesia
masih miskin dalam hal pelayanan dan penyediaan airminum, hak pejalan kaki dan
hak penyandang disabilitas. Kota di Indonesia hampir identik dengan penggusuran,
polusi, dan abai kepada kaum lansia, anak‐anak dan mereka penyandang disabilitas.
kota‐kota juga tidak berahabat dengan nasib warga marjinal
Ide human rights city relevan bagi mimpi tentang kota‐kota Indonesia yang hijau,
memiliki ruang terbuka dan ramah kepada kelompok rentan. Di Indonesia, idaman
dan citacita Human rights city bukan hal yang baru. setidaknya beberapa aktor
pimpinan daerah di Indonesia sudah memualai dan mencoba melaksanakannya
dalam skope wilayahnya, meski bukan seluruh Indonesia. Misalnya saja, kabupaten
Wonosbo yang memajukan dan melindungi kebhinekaan Indonesia merupakan
praktik dan perwujudan human rights city.
Untuk melihat kondisi dan siruasi Hak Asasi Manusia di berdasarkan parameter
instrument Internasional telah menyediakan standar utama yang mencakup Prinsipprinsip HAM Universal maupun instrument Duham maupun konvenan hal-hal
tersebut sebagian sudah tercantum di Konstitusi Indonesia dan Norma Hukum
Nasional terkait dengan HAM dalam berbagai UU Ratifikasi termasuk No 39 Tahun
1999 dan UU. Namun dalam implementasi yang lebih teknis assessment HAM dapat
menggunakan Global Charter‐Agenda for Human Rights in the City yang di
kondisikan sesuai dengan peraturan teknis pembentukan produk hukum daerah
Salah satu rujukan dari Human Rights City adalah dokumen yang disebut sebagai
“Global Charter‐Agenda for Human Rights in the City”. Dokumen ini disahkan oleh
World Council United Cities and Local Government (UCLG) tahun 2011 di Florence,
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Italia, yang didalamnya memuat komitmen kota dan kabupaten akan hak‐hak
warganegara atas kota71. Dokumen ini antara lain memuat hak‐hak sebagai berikut,
antara lain:








I Right to the city – yakni bahwa semua warga kota berhak menikmati ruang
perkotaan dan manfaat kota
II ‐ Right to participatory democracy – yakni bahwa pengeloalaan kota akan
dilakukan melalui metode dan mekanisme partisipasi. Pemerintah kota harus
tranparan dan akuntabel.
III ‐ Right to civic peace and safety in the city – semua warga berhak memperoleh
rasa aman dari berbagai gangguan
IV ‐ Right of women and men to equality – Laki dan perempuan memiliki hak yang
setara. pemerintah kota dilarang melakukan diskrimnasi atas dasar gender.
VI ‐ Right to accessible public services –layanan publik yang terjangkau untuk
semua termasuk penyandang disabilitas, lansia dan anak‐anak
VII ‐ Freedom of conscience and religion, opinion and information –adanya
kebebasan melaksanakan agama dan ibadah bagi semua warga.
VIII ‐ Right to paceful meeting, association and to form a trade union –hak dan
jaminan bagi kebebasan berserikat, berpendapat dan menyampaikan pendapat

Sebagai ringkasan, dokumen ini semacam Pedoman berbasis hak warga dan
penduduk untuk dapat hidup layak dan bermartabat dalam sebuah kota. Sebagai
perbandingan, kota‐kota di dunia tiap tahun juga diperingkat oleh The Economist
dalam indeks Global Liveability yang kemudian menjadi pedoman sektor swasta
dalam menentukan biaya bagi karyawannya untuk menghitung biaya hidup di kota‐
kota tersebut. Indeks ini mengukur 5 aspek seperti kelayakan sebuah kota: Stabilitas
(tinggi rendahnya keamanan, ketertiban, kriminalitas), Kesehatan (ketersediaan dan
kualitas pelayanan kesehatan swasta dan publik), Budaya dan Lingkungan (antara
lain tinggi rendahnya korupsi), Pendidikan (ketersediaan fasilitas pendidikan swasta
dan publik), dan Infrastruktur (transportasi publik, jalan, dll).
Dalam tingkat internasonal, pada dasarnya peran pemerintah daerah (local
government) dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi
manusia bukanlah sekadar wacana. Namun telah dipraktikkan oleh beberapa negara,
salah satunya melalui gerakan Human Rights City. Bahkan pada bulan Mei 2013 telah
diadakan forum Human Rights City di Gwanju. Gagasan tentang human rights city ini
pada dasarnya telah berlangsung cukup lama. Hal ini dapat dilihat dari berbagai
kesepakatan (charter) yang dikeluarkan oleh beberapa kota, antara lain:
- The European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City (Saint‐Denis
‐France, 2000) yang ditandatangani oleh lebih dari 350 kota di Eropa;

71

ibid
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-

-

The World Charter on the Right to the City, yang naskahnya disusun oleh kelompok
gerakan sosial yang berkumpul dalam forum the World Sosial Forum di Kota Porto
Alegre, Brazil (2001);
The Charter of Rights and Responsibilities of Montreal (Canada, 2006);
The Mexico City Charter for the Right to the City (Mexico, 2010);
The Gwangju Human Rights Charter (South Korea, 2012).

Salah satu rujukan dari Human Rights City adalah dokumen yang disebut sebagai
“Global Charter‐Agenda for Human Rights in the City” yang disahkan oleh World
Council United City and Local Government tahun 2011 di Florence, Italia, yang di
dalamnya memuat komitmen kota dan kabupaten akan hak‐hak warga negara atas
kota. Secara ringkas, dokumen ini semacam pedoman berbasis hak warga dan
penduduk untuk dapat hidup layak dan bermartabat dalam sebuah kota.
Pemerintah daerah, sebagai penyelenggara negara di tingkat daerah yang secara
birokrasi relatif dekat dengan warganya, semakin diharapkan peran aktifnya dalam
perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Bahkan,
Majelis Umum PBB telah mengeluarkan Resolusi Nomor 24/2 tentang Local
Government and Human Rights tertanggal 8 Oktober 2013. Resolusi tersebut pada
dasarnya antara lain: Meminta Human Rights Council Advicory Committee untuk
menyiapkan laporan yang berbasis riset tentang peran pemerintah lokal dalam
memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan adanya
kesadaran secara global bahwa pemerintahan daerah mempunyai peranan yang
cukup penting dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi
manusia.

II.

PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 1
Pasal 2

Pasal 3
Pasal 4

Huruf a
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Yang dimaksud dengan Hak warga atas kabupatennya adalah Pegejewantahan dari Hak atas
Kota yang didefinisikan sebagai hak pakai hasil kota yang setara dalam prinsip-prinsip
keberlanjutan, demokrasi, kesetaraan, dan keadilan sosial. Hak ini merupakan hak kolektif
dari penduduk kota, khususnya kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan, yang
menganugerahkan kepada mereka legitimasi tindakan dan organisasi, berdasarkan
kegunaan dan adat istiadat mereka, dengan tujuan mencapai hak secara penuh dalam
memperoleh kebebasan atas kemauan sendiri dan standar hidup yang layak. Hak atas Kota
adalah saling bergantungnya semua hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan
dipahami secara integral, dan oleh karena itu mencakup semua hak sipil, politik, ekonomi,
sosial, budaya dan lingkungan yang sudah diatur dalam perjanjian internasional tentang hak
asasi manusia
Huruf b Cukup jelas;
Huruf c
Yang dimaksud dengan Inklusi Sosial dan Keragaman budaya adalah bahwa daerah harus
menciptakan kondisi untuk keamanan publik, hidup berdampingan secara damai,
pengembangan kolektif, dan penerapan solidaritas. Untuk itu mereka harus menjamin hak
untuk memanfaatkan kota secara penuh, menghormati keberagaman dan melestarikan
warisan budaya dan identitas semua warga negara tanpa ada diskriminasi dalam bentuk
apapun
Huruf d Cukup jelas
Huruf e Cukup jelas;
Huruf f Cukup jelas;
Huruf g Cukup jelas;
Huruf h Cukup jelas;
Huruf I Cukup jelas;
Huruf j Cukup jelas
Huruf k Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 6

Pasal 7
Huruf (i)
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Kelompok dan individu yang berada dalam situasi yang rentan memiliki hak atas langkahlangkah khusus untuk perlindungan dan integrasi, distribusi sumberdaya, akses terhadap
layanan penting, serta perlindungan dari diskriminasi
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8

Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 11

Pasal 12
Cukup jelas.

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13
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Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
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Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (3)
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Pasal 20
Pasal 21

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Pasal 22
Pasal 23

Pasal 24
Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 26
Tugas untuk menghormati, mengamanatkan pemerintah daerah tidak boleh melanggar
HAM melalui tindakan aparat pemerintah daerah terhadap warga daerah wonosobo
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Tugas memenuhi meminta Pemerintah daerah harus mengambil tindakan positif untuk
memfasilitasi penikmatan hak dan kebebasan
Tugas Kewajiban melindungi membutuhkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa
pihak ketiga tidak melanggar hak-hak dan kebebasan individu.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan lembaga negara pendukung mencakup Komisi Nasional HAM
(KOMNAS HAM) perwakilan, Komosi Ombusdman, Komisi Memperoleh Informasi publik
dan lain sebagainya
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
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Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.
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