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PENGANTAR

Masalah korupsi merupakan masalah pelik di Indonesia. Tanpa diurai, dikaji, dan adanya usulan 
tentang cara-cara menegakkan peradilan yang sehat, korupsi semakin menjauhkan warga Indonesia 
memperoleh hak-hak ekonomi dan sosialnya.

Saat ini, pemerintah telah menetapkan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa. Pemberantasan 
korupsi harus dilakukan melalui upaya-upaya khusus. Salah satu upaya pemerintah yakni melalui 
Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang memandatkan pendirian Pengadilan 
Khusus untuk Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor).

Melalui UU KPK tahun 2002, Pengadilan Tipikor didirikan di Jakarta dengan susunan majelis hakim 
yang unik, yakni beranggotakan dua orang dan tiga orang hakim ad hoc dari luar pengadilan. Kom-
posisi hakim khusus ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan kredibilitas Pengadilan Tipikor.

Pada 2009, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 46 tentang Pengadilan Tipikor. 
Undang-undang ini membuka kemungkinan pembentukan Pengadilan Tipikor di daerah-daerah di luar 
Jakarta. Pembentukan Pengadilan Tipikor Daerah, pada satu sisi memberikan peluang penyelesaian 
kasus-kasus korupsi yang merajalela di daerah-daerah. Pada sisi lain dalam praktiknya kemudian, 
Pengadilan Tipikor Daerah menimbulkan kegaduhan baru saat dua orang hakim ad hoc di daerah 
ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Semarang pada 17 Agustus 2012.

Peristiwa penangkapan ini menimbulkan pertanyaan penelitian: 

1. Apakah Pengadilan Tipikor Jakarta yang dibentuk pada tahun 2002 merupakan model pengadilan 
yang ideal? 

2. Apakah Pengadilan Tipikor Daerah telah memenuhi standar Pengadilan Tipikor di Jakarta?

3. Bagaimana peta, standar, dan kualitas Pengadilan Tipikor Daerah saat ini? 

4. Bila tidak memenuhi prinsip dan standar serta kinerja peradilan yang baik, bagaimana memper-
baiki standar dan kinerja Pengadilan Tipikor Daerah?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi 
Peradilan (LeIP), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dan Asian International Justice Ini-
tiative (AIJI) meluncurkan Program Penguatan Kinerja Undang-Undang Anti Korupsi melalui Pening-
katan Kapasitas Aktor Masyarakat Sipil serta Peningkatan Keterampilan Penuntutan dan Kehakiman 
Lembaga-Lembaga Peradilan, dengan dukungan dari Uni Eropa. Program ini juga melibatkan lima 
organisasi masyarakat sipil (OMS) di daerah yakni KOPEL, LBH Surabaya, MaPPI, LBH Bandung, dan 
SAHdaR untuk melakukan pemantauan pengadilan tipikor di Makassar, Surabaya, Jakarta, Bandung, 
dan Medan.
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Program ini merupakan bentuk kontribusi OMS dalam mendukung upaya pemerintah memberantas dan 
mencegah korupsi sebagaimana dituangkan dalam Strategi Kedua dari Strategi Nasional Pemberantasan 
dan Pencegahan Korupsi yang menyatakan bahwa penegakan hukum perlu untuk diperkuat dengan par-
tisipasi publik dalam mengawasi institusi dan aparat penegak hukum. Pentingnya partisipasi publik, 
termasuk oleh OMS, juga tertuang dalam konsideran Konvensi Anti-Korupsi PBB yang menyebutkan 
bahwa agar upaya pemberantasan korupsi efektif, diperlukan dukungan dan keterlibatan masyarakat 
sipil, selain kerjasama antar Negara.

Salah satu tujuan besar dari program ini adalah untuk memberdayakan masyarakat sipil, mahasiswa 
hukum, dan pengajar hukum dengan mengembangkan kapasitas pemantauan dan pelaporan agar 
mereka dapat terlibat dalam advokasi berbasis kajian dengan Pengadilan dan Kejaksaan mengenai 
performa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sementara tujuan akhir dari program adalah untuk 
memberikan masukan kepada Mahkamah Agung (MA) mengenai sistem rekrutmen dan pendidikan 
hakim yang menangani kasus-kasus korupsi dan juga kepada Kejaksaan Agung mengenai penerapan 
undang-undang terkait pemberantasan korupsi.

Guna mendukung kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh OMS tersebut, telah dilakukan serang-
kaian pelatihan “Menjadi Mata Keadilan: Memantau untuk Perubahan” di Jakarta, Bandung, Suraba-
ya, Medan dan Makassar. Pelatihan yang pertama yakni Pelatihan Pemantauan Pengadilan Tipikor 
Daerah dilaksanakan untuk memberikan bekal konsep dan keterampilan dasar pemantauan penga-
dilan. Setelah itu, karena dirasa perlu untuk memberikan pelatihan lanjutan kepada para pemantau 
pengadilan -yang disebut sebagai para Mata Keadilan- guna membekali mereka dengan keterampilan 
yang berfokus pada pengolahan data, terutama atas informasi yang didapatkan dalam pemantauan 
persidangan, diadakanlah Pelatihan Lanjutan Analisa Hukum dan Teknik Pelaporan yang dirancang 
khususnya bagi para Mata Keadilan yang telah mengikuti pelatihan pertama. Pelatihan lanjutan ini 
dilaksanakan untuk memberikan bekal konsep dan keterampilan dasar dalam melakukan analisis 
hukum dan membuat anotasi putusan. 

Selanjutnya, mengingat telah terkumpulnya data hasil pemantauan di Pengadilan Tipikor yang dilaku-
kan oleh KOPEL, LBH Surabaya, MaPPI, LBH Bandung, dan SAHdaR di wilayahnya masing-masing 
yang merupakan merupakan indikator dari performa Pengadilan Tipikor di lima wilayah pemantauan 
tersebut serta membuka peluang advokasi berbasis kajian dan temuan di lapangan pada tingkat lokal, 
maka diadakanlah pelatihan lanjutan yang ketiga yakni Pelatihan Advokasi Berbasis Data untuk 
Masyarakat Sipil tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pelatihan advokasi ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi peningkatan kemampuan advokasi 
berbasis data oleh OMS terhadap Pengadilan Tipikor melalui suatu proses pembelajaran bagi tiap-tiap 
OMS yang terlibat dalam program ini untuk dapat saling belajar dari pengalaman satu sama lain. 
Pelatihan advokasi ini juga diharapkan dapat menyediakan ruang bagi para mitra untuk merancang 
kegiatan-kegiatan sederhana namun efektif guna menindaklanjuti hasil analisis yang didapatkan dari 
proses pemantauan sistemis yang telah dilaksanakan sejauh ini

Berbeda dengan pelatihan-pelatihan sebelumnya yang kriteria pesertanya lebih terbuka, pada pela-
tihan ketiga ini peserta dikhususkan bagi para pemantau pengadilan tipikor yang sudah mengikut 
pelatihan-pelatihan sebelumnya. Kekhususan ini mengingat pelatihan dirancang agar peserta dapat 
menghasilkan rencana advokasi konkret berdasarkan data-data pemantauan yang sudah mereka 
dapatkan. Hal ini juga yang menjadi alasan diterapkannya pembagian kelompok dalam sejumlah ke-
giatan berdasarkan asal organisasi. Harapannya agar dalam setiap organisasi mitra lokal tercipta mini-
mal satu inisiatif advokasi berbasis data.



Tentang Modul 

Modul ini dirancang untuk memandu pelaksanaan Pelatihan Advokasis Berbasis Riset untuk 
Masyarakat Sipil tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bagi fasilitator dan peserta. Metode 
pembelajaran yang digunakan adalah metode andragogi atau prinsip pembelajaran orang dewasa.

Apakah itu prinsip pembelajaran orang dewasa atau andragogi? Bapak Pendidikan Orang Dewasa, 
Malcolm Knowles, membedakan antara pedagogi dan andragogi. Pedagogi adalah seni dan ilmu 
mengajar anak-anak, dengan pengajar yang menjadi subjek. Sebaliknya andragogi adalah proses bela-
jar yang fokus pada pembelajar.

Andragogi Pedagogi
Pembelajar adalah peserta Pembelajar adalah siswa

Gaya pembelajaran mandiri Gaya pembelajaran terarah
Tujuan pembelajaran fleksibel Tujuan pembelajaran ditentukan pengajar
Peserta berpengalaman dan bisa berkontribusi Siswa dianggap tidak berpengalaman
Metode pembelajaran aktif Metode pembelajaran pasif
Waktu disesuaikan dengan pembelajar Waktu ditentukan oleh pengajar
Pembelajar banyak terlibat Pembelajar sedikit terlibat
Belajar dari kenyataan Belajar dari teori
Peserta adalah sebagai sumber gagasan/contoh Pengajar adalah sumber pengetahuan

Sebagai catatan bagi fasilitator, pada intinya pendidikan orang dewasa percaya pada nilai-nilai berikut:

• Orang dewasa butuh tahu mengapa ia harus belajar sesuatu sebelum ia bersedia menginvestasikan 
waktunya. Fasilitator harus sesegera mungkin memastikan peserta memahami maksud dan tujuan 
pelatihan.

• Ketika memasuki suasana pembelajaran baru, orang dewasa cenderung belajar secara mandiri, 
sesuai pengalaman hidupnya.

• Fasilitator hendaknya membantu peserta menemukenali kebutuhannya dan makna pengalaman 
pembelajarannya.

• Orang dewasa datang belajar dengan kekayaan pengalaman dan kehendak untuk berkontribusi. 
Fasilitator membantu peserta berbagi pengalaman dan merasakan manfaat dari hal-hal yang dipe-
lajari.

• Orang dewasa bersemangat belajar bila hal-hal yang ia pelajari dapat membantu kehidupan se-
hari-harinya. Fasilitator harus pandai menghubungkan hal-hal yang peserta pelajari dengan realitas 
hidupnya peserta.

• Orang dewasa lebih responsif pada motivasi dari dalam dirinya. Fasilitator membantu peserta 
menemukan kekuatan diri dan impian masa depannya.
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Tujuan Modul

Modul ini disusun dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Memandu penyediaan ruang untuk berdiskusi antarmitra lokal mengenai temuan 
masing-masing untuk kemudian melihat kesamaan dalam skala nasional dan 
kekhasan daerah.

2. Menyediakan panduan dan bahan untuk meningkatkan kapasitas peserta dalam advo-
kasi berbasis data, termasuk dalam mengolah data dan hasil kajian untuk kepentingan 
advokasi.

3. Menyediakan panduan untuk mitra lokal dalam penyusunan dan perencanaan advo-
kasi di wilayah masing-masing berdasarkan data dan temuan dari pemantauan yang 
dilakukan selama ini.
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Tentang LeIP
Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) adalah organisasi masyarakat 
sipil berbasis penelitian dan advokasi yang bergerak dalam isu dan kegiatan pembaruan hukum 
dan peradilan. Berdirinya LeIP dilatarbelakangi pertimbangan bahwa setelah sekian lama Indonesia 
merdeka, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga peradilan belum maksimal. 
Hukum dan lembaga peradilan belum sepenuhnya independen dan profesional karena masih dili-
puti praktek kolusi, korupsi, nepotisme, dan kerap menjadi simbol pemihakan terhadap kelompok 
berkuasa. Hal ini jelas mengancam integritas lembaga peradilan sebagai pelindung hak asasi manu-
sia; penjaga tegaknya negara hukum yang berkeadilan; dan salah satu penentu berlangsungnya sistem 
checks and balances.

LeIP didirikan di Jakarta pada 12 Januari 1999, oleh sekelompok praktisi dan pemerhati hukum yang 
memiliki concern terhadap pembaruan hukum dan peradilan. Bersama dengan stakeholders lainnya, 
LeIP memperjuangkan terwujudnya independensi peradilan melalui kegiatan kajian dan advokasi 
kebijakan pada dua ruang lingkup/isu utama, yaitu:

• Pengembangan administrasi peradilan; dan

• Pengembangan hukum dan kebijakan.

Tentang ELSAM
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and Advocacy), dising-
kat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk perkumpulan, yang berdiri sejak 
Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, 
memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya 
– sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan 
politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi 
hak asasi manusia (HAM). 

Tentang AIJI
The Asian International Justice Initiative (AIJI) fokus pada program dan kemitraan terkait dengan 
keadilan di ranah internasional, reformasi peradilan, reformasi hukum (rule of law) dan penegakan 
hak asasi manusia di lingkup ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) dan negara-negara 
di wilayah Asia-Pasifik. Berusia lebih dari satu dekade, AIJI merupakan kolaborasi antara East-West 
Center (EWC) dan WSD HANDA Center for Human Rights and International Justice pada Universitas 
Stanford (sebelumnya dikenal sebagai the Berkeley War Crimes Studies Center).
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Bagian Satu: Pembukaan dan Kuliah Umum

Bagian Satu terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu Pembukaan dan Kuliah Umum. Kegiatan Pembu-
kaan memberi kesempatan kepada penyelenggara dan pihak-pihak pendukung program mengucap-
kan selamat datang kepada peserta. Dalam sambutan pembukaan akan diuraikan perihal konteks dan 
tujuan program secara keseluruhan, termasuk  penjelasan tujuan dan dampak yang diharapkan dari 
loka-latih (training-workshop) advokasi Mempengaruhi Kebijakan Peradilan Tindak Pidana Korupsi. 
Sedangkan aktivitas Kuliah Umum akan menghadirkan narasumber sebagai keynote speaker. 

Kegiatan 1. Selamat Datang dan Seremoni Pembukaan

Tujuan

• Memberi penjelasan tentang konteks dan tujuan loka-latih ini dan mengingatkan kembali 
keseluruhan program yang mencakup pemantauan di lima daerah, riset, dan menyusun masu-
kan untuk lembaga peradilan berdasarkan hasil pemantauan. 

• Membuka secara resmi pelatihan, yang dilakukan oleh pimpinan lembaga penyelenggara atau 
orang lain yang ditunjuk. 

Waktu

45 menit

Metode dan Teknik

Pemaparan dan diskusi kelompok besar

Alat Bantu

Presentasi narasumber

Projector

Layar LCD
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Uraian Kegiatan

Kegiatan dibagi menjadi dua bagian:

Bagian A. Sambutan Penyelenggara 

Penyelenggara menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta loka-latih. Dalam kegiatan ini 
disarankan agar orang-orang kunci yang terlibat dan mendukung loka-latih menyampaikan kata sam-
butan dan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta. Bagian ini diperkirakan membutuhkan 
waktu 15 menit.

Bagian B. Presentasi Kerangka Besar Program

Presenter mengaitkan tujuan pelatihan dengan kerangka besar program yang terdiri dari rangkaian 
kegiatan: pemantauan peradilan tindak pidana korupsi, pengolahan data, advokasi di lima daerah 
berdasarkan temuan pemantauan, dan penyusunan masukan di tingkat nasional untuk diserahkan 
kepada Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Presentasi selama 15-20 menit.

 

Kegiatan 2. Kuliah Umum “Korupsi, Hak Warga Negara, dan Peran 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”

Tujuan 

• Membahas isu-isu penting seputar peradilan tindak pidana korupsi dalam rangka mem-
beri konteks pentingnya pemantauan dan advokasi di daerah pemantauan untuk men-
dukung advokasi secara nasional, sekaligus menawarkan agenda-agenda advokasi yang dapat 
dilakukan pemantau.

•  Memberi referensi dan inspirasi kepada peserta tentang keterkaitan antara tindak pidana ko-
rupsi dengan penegakan hak asasi manusia dan peran pengadilan tindak pidana korupsi. 

Waktu 

90 menit

Metode dan Teknik

Pemaparan, diskusi, dan tanya jawab
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Alat bantu

Presentasi narasumber

Projector

Layar LCD

Bahan bacaan

• Bahan Bacaan 2.1. Situasi Umum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

• Bahan Bacaan 2.2. Mengkonstruksi Kalkulasi Dampak Korupsi dari Perspektif HAM

Uraian Kegiatan

Kegiatan ini akan dibagi dalam 2 bagian. Bagian pertama, dengan metode pemaparan, narasumber 
akan menyajikan materi tentang Korupsi, Hak Warga Negara, dan Peran Pengadilan Tipikor selama 
sekitar 30 menit. Bagian kedua, dengan metode tanya jawab, narasumber dan para peserta akan ber-
diskusi selama 60 menit tersisa.

Bagian A. Penyampaian Materi Narasumber

Materi Kuliah Umum disampaikan oleh narasumber (keynote speaker). Narasumber diharapkan mem-
beri konteks situasi, memunculkan sejumlah isu penting, dan menawarkan agenda-agenda penting 
advokasi yang mungkin dapat dilakukan. Kegiatan ini membuka peluang diskusi dan tanya jawab an-
tara narasumber  dengan para peserta. Kegiatan ini dilaksanakan dengan bantuan seorang moderator 
untuk mengatur lalu lintas diskusi. Diharapkan narasumber dapat memberi gagasan tentang isu-isu 
strategis dan strategi advokasi yang dapat dilakukan.

Bagian B. Tanya Jawab

Penyampaian materi dilanjutkan dengan memberi kesempatan bagi peserta untuk bertanya kepada 
narasumber mengenai materi yang disampaikan. Bagian ini dipandu oleh moderator. 

Modul Pelatihan Advokasi Pengadilan Tipikor | 03



Bahan Bacaan 2.1. 

Situasi Umum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) merupakan salah satu pengadilan khusus paskareformasi yang 
diharapkan dapat menjadi model dari pengadilan yang independen, berkualitas, adil, dan modern. Penga-
dilan ini awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tin-
dak Pidana Korupsi (UU KPK), dengan kewenangan mengadili khusus pada perkara tindak pidana korupsi 
yang penuntutannya dilakukan oleh KPK. 

Pada masa awal berdirinya, yaitu antara tahun 2004-2006, Pengadilan Tipikor yang saat itu hanya terdapat 
di Jakarta, yaitu di dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dipandang cukup sukses oleh banyak pihak. 
Salah satu ukuran yang dianggap sebagai keberhasilan oleh banyak pihak tersebut antara lain oleh karena 
tidak pernah ada terdakwa yang diputus bebas oleh pengadilan ini. Selain itu Pengadilan Tipikor ini dileng-
kapi dengan sarana dan prasarana yang cukup baik, mulai dari adanya ruang sidang tersendiri yang cukup 
baik, hingga sistem pengamanan yang memadai. 

Pengadilan Tipikor saat itu juga dipandang cukup baik oleh karena salinan putusan yang diterbitkan relatif 
cukup cepat, terutama jika dibandingkan dengan praktik yang umumnya terjadi pada Pengadilan Negeri. 
Kualitas pertimbangan putusan yang dihasilkan oleh para hakimnya pun dipandang cukup baik dan pro-
gresif.  

Namun pada tahun 2006, dua tahun setelah Pengadilan Tipikor ini berdiri, landasan hukum Pengadilan 
Tipikor ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya No. 012-016-019/PUU-IV/2006. 
Pertimbangan utama MK menyatakan landasan hukum Pengadilan Tipikor yang diatur dalam UU KPK 
tersebut bertentangan dengan konstitusi oleh karena dengan dibatasinya kewenangan Pengadilan Tipikor 
hanya dapat mengadili perkara tipikor yang penuntutannya dilakukan oleh KPK, dipandang terjadi dual-
isme penanganan kasus korupsi, dan dapat mengakibatkan perbedaan perlakuan antara terdakwa korupsi 
yang diperiksa di pengadilan tipikor dan pengadilan umum. Kemudian MK memberikan waktu selama 3 
tahun bagi Pemerintah dan DPR untuk memperbaiki legislasi terkait Pengadilan Tipikor. Dalam pertim-
bangannya, MK menyatakan bahwa jika Pengadilan Tipikor tetap akan diadakan maka perlu diatur dalam 
undang-undang tersendiri serta tidak boleh terjadi dualisme pengadilan yang menyidangkan kasus korupsi.

Menyikapi putusan MK tersebut, Pemerintah dan DPR kemudian menyusun RUU Pengadilan Tindak Pi-
dana Korupsi pada tahun 2008. RUU kemudian disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2009, yaitu 
dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 46 
Tahun 2009). 

Terdapat beberapa hal yang membuat Pengadilan Tipikor sedikit berbeda dengan pengadilan pada umum-
nya. Perbedaan tersebut terutama pada komposisi dan kriteria hakim yang ada dalam pengadilan khusus 
ini. Berbeda dengan pengadilan pada umumnya, Pengadilan Tipikor ini terdiri dari 2 jenis hakim, yaitu 
hakim karier dan hakim ad hoc. Dalam UU No. 46 Tahun 2009 disebutkan bahwa setiap perkara korupsi 
yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tipikor ini harus terdiri dari kedua jenis hakim tersebut, den-
gan komposisi 2:1 jika majelisnya berjumlah 3 orang, atau 3:2 jika majelisnya terdiri dari 5 orang, dengan 
kewenangan menentukan komposisinya apakah hakim ad hoc yang berjumlah mayoritas atau sebaliknya 
diserahkan kepada masing-masing Ketua Pengadilan 1. 

1) Lihat Pasal 26 UU No. 46 Tahun 2009. Pengaturan jumlah dan komposisi majelis ini berbeda dari pengaturan sebelumnya dalam 
UU No. 30 Tahun 2002 (UU KPK). Dalam UU KPK, jumlah dan komposisi majelis telah ditetapkan secara tetap, yaitu setiap perkara 
diperiksa dengan majelis hakim berjumlah 5 orang hakim dengan  komposisi 3 orang hakim ad hoc dan 2 orang hakim karier. 
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Keberadaan hakim ad hoc pada Pengadilan Tipikor ini awalnya muncul karena dua hal. Pertama, karena 
dianggap perkara korupsi merupakan perkara yang cukup rumit sehingga membutuhkan hakim-hakim 
yang memiliki keahlian khusus. Keberadaan hakim ad hoc dipandang diperlukan untuk dapat memperkaya 
wawasan para hakim karier dalam menangani perkara korupsi. Kedua, karena saat itu tingkat kepercayaan 
publik terhadap para hakim cukup rendah, untuk mengembalikan kepercayaan publik khususnya dalam 
penanganan kasus-kasus korupsi, keberadaan hakim ad hoc yang tidak berlatar belakang sebagai hakim 
dipandang dapat mengembalikan kepercayaan publik tersebut.

Namun keberadaan hakim ad hoc ini bukan tanpa permasalahan tersendiri. Untuk mendapatkan hakim 
ad hoc yang sesuai harapan, yaitu yang memiliki pengetahuan yang lebih daripada hakim karier maupun 
memiliki integritas yang sangat baik sehingga dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap penga-
dilan bukanlah hal yang mudah. Sebagai contoh, pada awal berdirinya Pengadilan Tipikor yang hanya ada 
di Jakarta pada tahun 2004. Mahkamah Agung cukup kesulitan dalam melakukan rekrutmen calon hakim 
ad hoc, baik untuk mengisi kebutuhan hakim ad hoc pada Pengadilan Tipikor, Pengadilan Tinggi maupun 
Mahkamah Agung. Pada saat itu MA menargetkan akan merekrut 9 orang orang hakim ad hoc untuk ting-
kat pertama, namun akhirnya MA hanya mengangkat 3 orang hakim ad hoc dikarenakan hanya 3 calon yang 
dipandang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. 

Tantangan untuk mendapatkan hakim ad hoc yang sesuai harapan semakin tinggi setelah berlakunya UU 
No. 46 Tahun 2009. Mengingat dengan berlakunya UU ini, maka Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tinggi 
Tipikor tidak lagi hanya berada di Jakarta, namun di setiap ibukota provinsi, sehingga jumlah kebutuhan 
hakim ad hoc meningkat drastis. Besarnya jumlah kebutuhan hakim ad hoc tersebut dikhawatirkan akan 
membuat standar kualifikasi calon hakim ad hoc menjadi turun agar dapat memenuhi kebutuhan pen-
gadaan hakim ad hoc di setiap Pengadilan Tipikor. Menurunnya standar kualifikasi hakim ad hoc tersebut 
tentu dapat berdampak pada kualitas Pengadilan Tipikor itu sendiri. 

Kekhawatiran mulai menurunnya kualitas Pengadilan Tipikor mulai dirasakan saat beberapa orang hakim 
ad hoc Pengadilan Tipikor pada beberapa pengadilan yang berbeda terjerat kasus korupsi itu sendiri, khu-
susnya suap.2  Selain hakim ad hoc, beberapa orang hakim karier tipikor pun tak luput dari kasus korupsi. 

Selain masalah kualitas baik hakim karier maupun ad hoc, beberapa potensi permasalahan lainnya yang 
terjadi di Pengadilan Tipikor adalah terkait masalah administrasi dan manajemen persidangan. Dengan 
terpusatnya persidangan kasus korupsi pada setiap provinsi di masing-masing pengadilan, maka beban 
perkara yang akan ditangani oleh masing-masing Pengadilan Tipikor tentu akan cukup besar. Tanpa sistem 
administrasi dan manajemen perkara maupun persidangan, tentu hal ini akan menimbulkan masalah 
tersendiri. Masalah-masalah yang mungkin timbul antara lain kemungkinan tidak terpenuhinya tenggat 
waktu persidangan yang dipersyaratkan oleh undang-undang, tertundanya penyelesaian penyerahan sali-
nan putusan, publikasi putusan, dan sebagainya. 

Untuk memahami lebih mendalam problem-problem yang terjadi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
khususnya paska diundangkannya UU No. 46 Tahun 2009 perlu dilakukan evaluasi secara komperhensif 
terhadap pelaksanaan undang-undang itu sendiri, yang meliputi beberapa aspek penting dari penga-
dilan tipikor itu sendiri. Aspek-aspek yang perlu diteliti setidaknya meliputi kualitas para hakimnya, 
administrasi dan manajemen persidangan, serta kualitas putusan-putusannya. 

2) Setidaknya terdapat 5 orang hakim ad hoc hingga saat ini yang kasus korupsinya tengah ditangani oleh KPK, 2 orang 
hakim ad hoc pada Pengadilan Tipikor Semarang, 1 orang pada Pengadilan Tipikor Bandung, 1 orang pada Pengadilan Tipikor 
Bandung, dan 1 orang pada Pengadilan Tipikor Medan. 
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Bahan Bacaan 2.2. 

Mengkonstruksi  Kalkulasi Dampak Korupsi dari Perspektif HAM

Pengantar

Korupsi, baik dalam lingkup ruang publik maupun  swasta  ada di semua negara, terlepas dari sistem 
ekonomi atau politik atau tingkat pembangunan negara. Korupsi  melemahkan lembaga, mengikis 
kepercayaan publik  terhadap pemerintah dan mengganggu kemampuan negara untuk memenuhi 
kewajiban hak asasi manusia mereka.1  Korupsi yang berdampak terhadap hak asasi manusia dapat 
dimaknai bahwa korupsi secara umum merugikan orang banyak secara langsung  atau tidak langsung. 
Seringkali  tindakan korupsi juga  tidak disadari oleh mereka yang menjadi korban  tindakan koruptif  
tersebut.2    

Pemaknaan korupsi  berbeda  sejak  kata korupsi 3 diinisiasi oleh para filsuf pada era Yunani kuno.  
Aristoteles memaknai  kata korupsi 4  sebagai perubahan yang berdimensi penurunan karena kata ini 
diletakkan dalam konteks filsafat alam.  Seiring dengan dinamika perkembangan zaman, Lord Acton 
kemudian mengkaitkan korupsi dengan kekuasaan.5   Kini pemaknaan korupsi disinggungkan  dengan  
kekuasaan  dan kekuasaan menjadi penyebab dari tindakan korupsi itu sendiri.6   Sementara itu, Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Anti Korupsi (United Nations Convention against Corruption /
UNCAC) mendefinisikan korupsi dengan mengacu pada serangkaian tindakan yang dilarang seperti   
penyuapan oleh  pejabat publik nasional dan asing, penyuapan di sektor swasta, penggelapan properti 

1) Human Rights  Office of  the High Commisioner, Panel Discussion on the Negative Impact of Corruption on the Enjoyment of 
Human Rights, Twenty-second session of the Human Rights Council (Geneva:2013), hlm. 2.

2) Penny Green dan Tony Ward, Kejahatan Negara: Pemerintah, Kekerasan dan Korupsi,  (Jakarta: Komisi  Nasional Hak Asasi 
Manusia, 2008), hlm. 20.

3) Kata korupsi berasal  dari  bahasa Latin yaitu  corruptio yang berarti  pembusukan moral, perilaku jahat, atau kebusukan.  
Konsep ini memiliki referensi fisik, seperti dalam “penghancuran  terhadap  apa pun atau   berkaitan dengan  signifikansi moral, 
seperti dalam kerusakan moral atau pembusukan ... penyimpangan atau kerusakan integritas dalam melaksanakan tugas-tugas 
publik.  Lihat Magdalena Sepúlveda Carmona, Corruption and Human Rights: Making the Connection, (Versoix:  International 
Council on Human Rights Policy, 2009), hlm. 15.

4) Pemaknaan korupsi yang  tersebar dalam banyak kamus   tidak hanya  berkaitan dengan  disolusi (pelepasan) dimensi   mor-
al atau fisik atau penghancuran terhadap orang atau sesuatu,  korupsi juga dimaknai  pelanggaran kewajiban publik,  khusus-
nya  dilakukan melalui penyuapan.  Bahasa  Jerman dan Perancis yang menderivasi istilah korupsi dari  corrumpere memiliki 
konotasi yang sama seperti dalam kata-kata Bahasa  Spanyol, Rusia, Arab, dan Mandarin.  Lihat Radha Ivory, Corruption, Asset 
Recovery, And The Protection Of Property In Public International Law: The Human Rights of Bad Guys, (Cambridge:Cambridge 
University Press, 2014), hlm. 12-13.

5) Penggunaan istilah korupsi dalam era modern ini  yang  menunjukkan penggunaan jabatan  publik untuk kepentingan  mem-
peroleh keuntungan (berupa uang)  telah mengubah secara subtantif  pemaknaan korupsi pada era Yunani Kuno, Romawi dan 
Abad Pertengahan.  Pada masa  itu, ketika masyarakat membicarakan    tindakan korupsi,   dibingkai dengan   moralitas.  Namun 
demikian,  dimensi moralitas ini   semakin hilang untuk membangun  wacana  korupsi di era modern dan kontemporer ini. Lihat 
Bruce Buchan and Lisa Hill,  An Intellectual History Of Political Corruption, (New York: Palgrave Macmillan, 2014), hlm. 9.

6) Al. Andang L. Binawan merujuk pada kata-kata yang terkenal dari Lord Acton yang menyatakan  “power tends to corrupt and 
absolute power corrupts absolutely.” Rumusan ini menurutnya menandai adanya 2 (dua) pergeseran makna dari kata korupsi,  
yaitu:  (1) korupsi memiliki dimensi yang berkaitkelindan dengan kekuasaan; dan (2) korupsi dalam konteks zaman modern 
lebih menitikberatkan pada sebab dari korupsi, yakni kekuasaan. Lihat Al. Andang L. Binawan, Korupsi (dalam Cakrawala) 
Kemanusiaan: Beberapa Pernik Gagasan untuk Pengantar, dalam Korupsi Kemanusiaan: Menafsirkan Korupsi (dalam) Mas-
yarakat, editor Al. Andang L. Binawan, (Jakarta: PT. Gramedia, 2006), hlm. xiii.
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oleh pejabat publik, memperdagangan pengaruh, penyalahgunaan fungsi, dan pengayaan terlarang.7 

Sedangkan Transparency International mendefinisikan korupsi sebagai tindakan penyalahgunaan 
kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Konsep dasar ini memang yang mendasari 
motivasi di balik semua praktik korupsi.8 Definisi ini juga mencakup praktik korupsi baik di sektor 
publik dan swasta.9 Kemudian Robert Klitgaard   mendefinisikan korupsi melalui persamaan: Korupsi = 
Monopoli Kuasa + Diskresi - Akuntabilitas. Sementara Program Pembangunan PBB (United Nations De-
velopment Program/UNDP) menyamakan korupsi sebagai Monopoli Kuasa + Diskresi - (Akuntabilitas + 
Integritas + Transparansi).10 

Penyalahgunaan tersebut dapat terjadi pada tingkat sehari-hari administrasi dan pelayanan publik 
(korupsi kecil/petty corruption), atau pada jabatan politik tingkat tinggi (korupsi akbar/grand cor-
ruption).11   Pada titik ini untuk melihat konektivitas  antara korupsi dan hak asasi manusia, maka 
memerlukan  upaya  meletakkan konteks hukum dan definisi hukum korupsi yang dibangun melalui  
hukum nasional setiap negara di mana tindakan koruptif tersebut dilakukan.12 

Evolusi Perkembangan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi mengalami evolusi dari korupsi yang sifatnya klasik (classic corruption) kemu-
dian korupsi pada mempertemukan publik dan privat (spreading the stain: the modern corruption, 
where public and private meet). Selanjutnya evolusi korupsi mengalami evolusi pada bentuknya yang 
ketiga, yakni korporasi yang melakukan korupsi itu sendiri (corruption incorporated  (Inc.)) . Korupsi 
seringkali didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Definisi 

7) Konvensi membangun definisi kerja yang mencakup sektor swasta dan  daftar  tindakan korupsi   yang   tidak lengkap  agar dapat 
membuka kemungkinan ruang  interpretasi untuk  memperbesar daftar sehingga dapat memasukkan tindakan lain di masa depan

8) Julio Bacio Terracino, Hard Law Connections Between Corruption And Human Rights, Review Meeting Corruption and Human 
Rights,   (International Council on Human Rights Policy,  2007), hlm. 2.

9) Dalam era globalisasi ekonomi yang ditandai dengan  pertumbuhan kekuatan perusahaan besar dan aktor non-negara  seperti 
FIFA, penyalahgunaan kewajiban yang timbul dari hukum perdata  dalam beberapa kasus dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana  
korupsi. Tindak pidana yang melibatkan aktor non-negara dapat berupa penyuapan  baik  aktif maupun  pasif, pelanggaran   keper-
cayaan,  pengayaan  yang terlarang, dan sebagainya. Di sektor swasta, pelanggaran termasuk praktik anti-kompetitif dan pelangga-
ran regulasi. Lihat   Anne Peters,  Corruption and Human Rights,  (Basel Institute on Governance,  2015), hlm. 10.   

10) Berihun Adugna Gebeye, Corruption and Human Rights: Exploring the Relationships, Working Paper No. 70, (hrhw working 
papers 2012), hlm.6. 

11) Istilah-istilah  tersebut  tidak menandai perbedaan hukum tetapi hanya menggambarkan variasi dari tema yang sama. Seringkali, 
skema tertentu korupsi meresapi  ke dalam berbagai tingkat administrasi publik sehingga menghubungkan kedua bentuk korup-
si tersebut.  Lihat Anne Peters, loc.cit.  Korupsi memanifestasikan dirinya dalam cara yang berbeda dalam situasi yang berbeda.  
Namun terdapat beberapa bentuk korupsi yang berulang di setiap sistem, yaitu korupsi besar, korupsi kecil-kecilan, korupsi aktif, 
korupsi pasif, korupsi politik dan korupsi yang sistematis.   Di samping bentuk korupsi kecil dan korupsi akbar, terdapat suap aktif 
biasanya mengacu pada  menawarkan atau membayar suap, sedangkan  suap pasif’ mengacu pada menerima suap. Kedua bentuk 
korupsi ini menggambarkan adanya sisi penawaran dan sisi  permintaan. Korupsi politik merupakan upaya memanipulasi kebija-
kan, institusi dan aturan prosedur  dalam alokasi sumber daya dan pembiayaan oleh pengambil keputusan politik, menyalahgu-
nakan posisi mereka untuk mempertahankan kekuasaan mereka, status dan kekayaan.  Sedangkan korupsi yang sistematis terjadi 
di mana korupsi menyebar ke seluruh masyarakat  sampai pada titik   diterima sebagai sarana melakukan transaksi sehari-hari. Lihat 
Berihun Adugna Gebeye, op.cit., hlm. 8-9.

12) Ibid. Upaya untuk memerangi tindak pidana  di negara manapun dan di tingkat  internasional dimulai dengan menciptakan  
kerangka legislatif yang diperlukan untuk melawan tindak pidana.  Oleh karan itu,  setiap negara perlu memiliki hukum baik  untuk  
membantu dalam  melakukan identifikasi, investigasi dan penuntutan terhadap suatu tindak pidana.  Dalam konteks ini, tindak 
pidana korupsi  memerlukan  berbagai undang-undang   untuk memerangi  dan  melawan korupsi secara efektif.  Namun demikian, 
mengingat sifat korupsi, maka  hukum yang dibangun dengan    hati-hati  dan komprehensif  belum  akan cukup untuk membend-
ung tindakan  korupsi  yang semakin dinamis dan canggih.   Lihat  Noel Kututwa, How to Combat Corruption While Respecting 
Human Rights, Review Meeting Corruption and Human Rights,   (International Council on Human Rights Policy,  2007), hlm. 3.
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ini merupakan modalitas korupsi yang klasik atau tradisional. Modalitas penting dari korupsi klasik 
ini menitikberatkan pada tindakan penyalahgunaan atau penggelapan atau menyuap yang berkaitan 
dengan jabatan publik.13  Modalitas bentuk  korupsi yang kedua secara langsung berhubungan dengan 
globalisasi. Setelah perubahan sosial, ekonomi, teknologi dan politik yang berasal dari globalisasi, 
korupsi dapat didefinisikan saat ini sebagai penyimpangan kekuasaan dengan tujuan ekonomi.14  Hal 
ini dapat terjadi baik di sektor publik  maupun  sektor swasta, namun  perolehan  keuntungan  ini 
belum tentu  dimaksudkan untuk keuntungan pribadi dari orang yang melakukan tindakan korupsi. 
Selanjutnya, evolusi korupsi yang ketiga  mengacu pada perusahaan itu sendiri sebagai pelaku korup-
si.  Perpindahan kekuasaan ekonomi dan kapasitas kontrol politik  oleh  pasar, pada akhirnya memicu 
dan memacu  badan hukum ketika mengambil keputusan bisnis  tanpa  mempertimbangkan kepent-
ingan publik sama sekali.15

Pada dasanya,  korupsi  yang dilakukan oleh  aktor privat  yang berdampak terhadap hak asasi manusia  
bertentangan dengan kewajiban hak asasi manusia karena negara tersebut gagal  untuk mengambil 
tindakan yang tepat atau untuk melakukan uji tuntas  (due diligence)  untuk mencegah, menghukum, 
menyelidiki atau memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh tindakan koruptif yang dillakukan  
oleh orang pribadi atau badan hukum privat. 16 

Membangun Konektivitas Korupsi dan Hak Asasi Manusia

Korupsi itu sendiri  dapat mengambil banyak bentuk, tetapi selalu melibatkan penyalahgunaan wewenang 
dan kekuasaan yang dipercayakan kepada pelaku  untuk keuntungan pribadi.  Korupsi merugikan karena 
alasan sederhana bahwa suatu  keputusan  penting  namun ditentukan oleh motif tersembunyi  tanpa 
mempedulikan  konsekuensi  dari  keputusan tersebut  bagi masyarakat luas.17  

Korupsi berdampak pada hak asasi manusia18 karena pada dasarnya hak asasi manusia yang merupa-
kan   hak-hak individu berkaitan dengan  dengan kewajiban pemerintah mereka.  Dalam konteks 
ini, hak asasi manusia   menyiratkan penyediaan layanan publik tertentu, misalnya hukum bantuan, 
pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan air. Dengan demikian, korupsi dalam penyediaan 
layanan publik mengancam realisasi hak asasi manusia.19  Korupsi mempengaruhi integritas sistem 
politik dan mereduksi kemampuan dalam perlindungan hak asasi manusia dan promosi kebebasan 
manusia maupun untuk perkembangan demokrasi.20  Dampak korupsi dapat melanggar semua hak 

13) Modalitas ini ditunjukkan melalui tindakan  memperkaya diri pejabat dengan melanggar kepercayaan publik yang melekat 
pada jabatannya. Lihat  Carlos Castresana, Prosecution of Corruption Cases and Respect of Human Rights, (International Coun-
cil on Human Rights Policy, 2007), hlm. 2.

14) Kecenderungan ini ditandai dengan  privatisasi sebagian besar layanan publik yang penting  seperti transportasi, kes-
ejahteraan sosial, pendidikan dan pelayanan kesehatan; de-regularisasi beberapa sektor produktif dasar dan jasa strategis  
seperti energi, telekomunikasi, jasa keuangan; dan pengurangan pajak umum. Korupsi modern tidak diatur oleh perilaku 
individu dan tidak diatur melalui kriteria etis atau moral, dan telah beralihnya pusat  pengambilan keputusan dari parlemen 
ke pasar. Lihat  Carlos Castresana, ibid, hlm. 3-4.

15) Carlos Castresana, ibid., hlm. 2-6.

16) Julio Bacio Terracino, op.cit., hlm. 5.

17) Berihun Adugna Gebeye, op.cit., hlm. 9.

18) International Council on Human Rights Policy  membahas hubungan antara korupsi dan hak asasi manusia dengan salah 
satu dari tiga cara yang berbeda melalui (1) dampak korupsi pada hak asasi manusia; (2) prinsip-prinsip hak asasi manusia 
dan norma sebagai alat untuk memerangi korupsi; dan (3) perang melawan korupsi sebagai ancaman terhadap hak asasi 
manusia. Lihat, Julio Bacio Terracino, op.cit., hlm. 1.

19) Brigit Toebes, The Impact of Acts of Corruption on The Enjoyment of The Right to Health, (International Council on Hu-
man Rights Policy, 2007), hlm. 2.

20) Berihun Adugna Gebeye, op.cit., hlm.10.
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asasi manusia,  baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.  Lebih 
jauh korupsi dikatakan menjadi kendala utama untuk menikmati hak asasi manusia karena melang-
gengkan diskriminasi dan menundukkan kelompok yang sudah terpinggirkan karena ketidakber-
dayaan mereka untuk mengubah status quo dan ketidakmampuan mereka untuk membayar suap, 
menciptakan kesenjangan yang melanggar hak asasi manusia mereka.21

Situasi yang terjadi biasanya ditandai dengan pengalihan alokasi anggaran Negara yang harus didedi-
kasikan untuk realisasi penuh hak asasi manusia  namun dipergunakan sebaliknya.22   Komite Ekonomi 
Sosial dan Budaya telah memberikan interpretasi lebih lengkap Pasal 2 Konvenan Hak-Hak Ekonomi, 
Sosial, dan Budaya   yang menjadi rujuk  banyak alasan hukum untuk  menempatkan korupsi sebagai 
isu hak asasi manusia.  Alasan hukum ini menekankan pada  realisasi progresif   hak-hak ekonomi, 
sosial dan budaya  sebagai  tugas inti bagi  setiap Negara untuk menjamin kepuasan setidaknya pada  
tingkat pokok minimal.23  Dengan kata lain,   korupsi juga merusak kewajiban Negara di bawah pasal 
2 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. 

Sebagai contoh, korupsi pada  sektor kesehatan  berpotensi melanggar hak untuk mencapai standar 
kesehatan tertinggi.  Tentu tidaklah  terlalu sulit  untuk melihat dampak negatif  tindakan korupsi  
pada ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan kesehatan. Lebih jauh,  pada tingkat makro ekonomi,  
korupsi  secara negatif mempengaruhi sumber daya (keuangan) yang tersedia untuk kesehatan.24    
Dalam praktik-praktik mekanisme hak asasi manusia PBB,25  hampir semua teks   mengacu pada   
dampak negatif pada penikmatan hak asasi manusia, atau negara yang koruptif merusak hak asasi 
manusia, atau menekankan dampak buruk dan  serius   dari  korupsi  terhadap penikmatan hak asasi 
manusia.   Oleh karena itu, untuk melihat kaitan antara korupsi dan HAM, maka  perlu untuk  me-
meriksa jenis kewajiban apa yang dihasilkan oleh hak asasi manusia yang bersangkutan untuk me-
nentukan  kewajiban suatu negara   dilanggar oleh tindakan negara yang  koruptif.26   

Laporan Akhir dari Komite Penasehat Dewan Hak Asasi Manusia mengenai  Masalah Dampak Negatif 
dari Korupsi terhadap  Penikmatan Hak Asasi Manusia  (Final report of the Human Rights Council Ad-
visory Committee on the issue of the negative impact of corruption on the enjoyment of human rights) 
menyatakan bahwa   hubungan antara hak asasi manusia dan korupsi dapat dibentuk melalui 2 (dua)  
cara yang berbeda:27 

21) Namawu Alhassan Alolo, Corruption, Human Rights And Gender: An Empirical Investigation Ghana, International Council 
on Human Rights Policy, 2007), hlm. 1.

22) Human Rights  Office of  the High Commisioner, loc.cit.

23) Maina Kiai, The Role Of National Human Rights Institutions In Combating Corruption, (International Council on Human 
Rights Policy, 2007), hlm. 1.

24) Pasien  harus membayar pembayaran di bawah meja  sehinga ia  berisiko tidak mampu membayar tagihan. Perusahaan 
farmasi juga dapat mempengaruhi dokter  untuk  tidak memberikan resep  obat yang paling cocok untuk pasiennya. Oleh 
karenanya  pasien tersebut harus membayar lebih mahal sehingga ia juga berisiko tidak mampu membayar tagihan obat yang 
diresepkan dokter. Lihat  Brigit Toebes,  Human Rights, Health Sector Abuse and Corruption,  working paper no. 64, (hrhw 
working papers 2012), hlm. 3.

25) Anne Peters, op.cit., hlm. 12-13 .

26) Semua hak asasi manusia menimbulkan 3  (tiga) kategori kewajiban, yaitu kewajiban untuk menghormati, melindungi, 
dan memenuhi hak asasi manusia. Kewajiban untuk menghormati dasarnya  merupakan kewajiban negatif untuk menahan 
diri dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kewajiban untuk melindungi terutama mengacu pada perlindungan dari 
pelanggaram terhadap hak asasi manusia yang berasal dari pihak ketiga. Kewajiban untuk memenuhi mengharuskan tindakan 
positif oleh Negara. Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya membagi kewajiban ini menjadi 3 (tiga) subkategori memfasili-
tasi, menyediakan, dan mempromosikan  hak asasi manusia. Lihat ibid, hlm. 13.
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1. Pelanggaran hak asasi manusia  dapat terjadi sebagai akibat dari tindak pidana korupsi;

2. Langkah-langkah anti-korupsi berpotensi (bisa)  melanggar hak asasi manusia.

Kedua cara ini berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban negara untuk menegakkan hak asasi manusia.  
Oleh karena itu,  perlu untuk membedakan 2 (dua)  titik keterkaitan, pertama perilaku koruptif  spe-
sifik seorang pejabat individu  yang telah diatribusikan  sebagai pejabat resmi negara. Kedua, kebi-
jakan anti-korupsi umum Negara secara keseluruhan sebagai subyek hukum internasional.28  Sebuah 
tindak pidana korupsi oleh pejabat individu mungkin, tergantung pada konteks dan hak asasi manu-
sia tersebut, berpotensi melanggar masing-masing dimensi kewajiban Panyalahgunaan  sumber daya 
yang semestinya  digunakan untuk memenuhi kewajiban negara merupakan  pelanggaran langsung 
terhadap kewajiban ini.29 

Dalam konteks ini, maka setiap negara  Negara memiliki berbagai kategori kewajiban yang dihasilkan 
dari komitmen negara tersebut terhadap hak asasi manusia. Upaya menelisik komitmen negara   ber-
guna untuk mengklasifikasikan kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh 
korupsi sesuai dengan kewajiban negara sebagai berikut:30 

1. Korupsi dapat mempengaruhi individu (dampak negatif individu). Sering kali  terdapat banyak 
kasus pelanggaran secara langsung terhadap hak asasi manusia   individu yang dipengaruhi 
oleh korupsi. Tergantung pada konteks di mana korupsi terjadi, berbagai hak asasi manusia 
yang berbeda dapat dilanggar. Korupsi sering mengakibatkan akses diskriminatif terhadap pe-
layanan publik. Dampak  terhadap seorang individu juga dapat menjadi hasil dari efek tidak 
langsung dari korupsi.;

27) Human Rights Council,  Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, 
including the right to development,  Twenty-eighth session, Agenda items 3 and 5, A/HRC/28/73  (United Nation, 2015), hlm. 5. 
Terdapat 3 (tiga) perbedaan model  kausalitas  hukum   untuk melihat adanya koneksitas antara korupsi dan hak asasi manusia:

1. Pelanggaran langsung (direct violation) yang terbagi menjadi 2 (dua) tindakan:

a. Melakukan (action)

Korupsi dapat dihubungkan langsung dengan pelanggaran hak asasi manusia ketika tindak pidana korupsi secara  
sengaja digunakan sebagai sarana untuk melanggar hak asasi manusia;

b. Membiarkan (omission)

Korupsi juga dapat dikatakan langsung melanggar hak asasi manusia ketika negara  (atau seseorang yang bertindak 
dalam kapasitas resmi) bertindak atau gagal bertindak sehingga  menyebabkan individu  terhambat untuk mengakses 
hak asasi manusia.

2.  Pelanggaran tidak langsung (indirect violation)

Terdapat  situasi lain yang menempatkan tindak pidana korupsi  menjadi faktor penting yang berkontribusi terhadap rantai peris-
tiwa yang pada  akhirnya mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia.  Dalam hal ini hak dilanggar oleh tindakan yang berasal 
dari tindak pidana korupsi dan tindak korupsi   tersebut menjadi  kondisi yang  diperlukan   terkait dengan  pelanggaran hak asasi 
manusia;

3. Pelanggaran  yang   berjarak   (remote violation)

Praktik-praktik korupsi yang pada akhirnya dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, tetapi   jarak antara dua 
fenomena  tersebut  besar untuk secara hukum  dapat  dinyatakan  terdapat hubungan sebab akibat hukum.

Lihat  Kjetil F. Alvsåker, Corruption and Human Rights: An Introduction to a Human Rights Perspective on Corruption, Pre-
sentasi pada Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia  Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia  Bagi 
Hakim Seluruh Indonesia, (Yogyakarta: Pusham Uii, 2014).

28)  Human Rights Council, op. cit., hlm. 7.

29)   Maina Kiai, loc,cit. 

30) Human Rights Council, op. cit., hlm. 7-8.
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2. Korupsi dapat mempengaruhi secara spesifik terhadap kelompok  sesuai dengan identitas yang 
melekat  sekelompok individu  tertentu (dampak negatif kolektif). Kategori ini mencakup 
dampak korupsi yang tidak hanya mempengaruhi individu tetapi juga berdampak pada kelom-
pok individu;

3. Korupsi   selain  berefek  terhadap  individu atau kelompok,  terdapat juga dampak negatif 
terhadap masyarakat pada umumnya, apakah  pada fora nasional atau  internasional. Ada 2 
(dua)  aspek utama yang sering disebutkan dalam diskusi tentang dampak negatif dari korupsi 
terhadap hak asasi manusia:

a. Aspek pertama berhubungan dengan sumber daya keuangan dan ekonomi yang dipengaruhi 
oleh korupsi. Dalam hal ini, praktek korupsi mengalihkan dana  pembangunan dan karena 
itu menyiratkan realokasi dana yang dapat mengganggu pelaksanaan yang efektif dari hak 
asasi manusia, terutama bagi orang-orang yang rentan. Korupsi mengurangi sumber daya 
yang tersedia untuk realisasi progresif hak-hak ekonomi, sosial dan budaya;

b. Aspek kedua berhubungan dengan realisasi demokrasi dan pelaksanaan aturan hukum. Jika 
pemerintah dari Negara yang diliputi oleh korupsi,  selain kepercayaan rakyat terhadap  pe-
merintahan turun,   tatanan demokrasi dan aturan hukum juga telah rusak oleh korupsi. 

Permasalahan penting lain yang perlu ditelisik lebih jauh berkaitan dengan dampak korupsi ada-
lah adanya perbedaan  pengalaman perempuan dengan laki-laki ketika merasakan dan menderita  
dampak tindakan korupsi.  Perempuan dengan peran dilekatkan secara sosial dan kultural biasanya 
berkaitan dengan perawatan primer  terhadap anak-anak dan orang tua, mereka cenderung mengala-
mi korupsi yang  sehari-hari  bersinggungan dengan pendidikan, kesehatan dan pelayanan umum 
lainnya.   Selain itu, seringkali  korupsi  yang memukul kelompok miskin, kurang beruntung dan 
rentan yang paling sulit, perempuan  juga lebih mungkin untuk menanggung beban yang lebih berat 
karena mereka sering terpinggirkan dan lebih terwakili di antara termiskin.31   Lebih jauh, korupsi 
semakin memperburuk asimetri berbasis gender, baik  dalam pemberdayaan, akses  terhadap sumber 
daya dan penikmatan hak.32 

UNDP dan organisasi internasional lainnya mengidentifikasi  4 (empat)  bidang yang berkaitan den-
gan situasi  di mana perempuan  mengalami korupsi:33  

1. Ketika  perempuan mengakses layanan dasar, pasar, dan kredit; 

2. Ketika perempuan terlibat dalam   politik; 

31) Transparency International,  Gender, Equality And Corruption: What Are The Linkages? Policy Brief   01 / 2014, (Berlin: Trans-
parency International, 2014), hlm. 1.

32) Naomi Hossain and  Celestine Nyamu Musembi, Corruption, Accountability and Gender: Understanding the Connections, 
Primers in Gender and Democratic Governance, (UNDP and UNIFEM, 20100, hlm. 7.

33) Sida, Gender and Corruption, Gender Tool Box, Brief (2015), hlm. 2.  Situasi serupa juga teridentifikasi  oleh Naomi Hossain 
dan   Celestine Nyamu Musembi  dengan mengutip Transparency International yang menyatakan bahwa sebagian besar pene-
litian tentang efek gender  korupsi  yang berbeda  antara  perempuan dan   laki-laki ketika menjalin hubungan dengan  pejabat 
publik mengarah pada 3 (tiga) hal berikut ini:

1.  Akses ke layanan publik dan sumber daya keuangan;

2.  Penerapan aturan hukum dalam memajukan hak-hak dan memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan;

3.  Akses ke pengambilan keputusan, termasuk partisipasi politik sebagai warga Negara,  sebagai legislator,  dan Pegawai 
Negeri Sipil.

Lihat Naomi Hossain and  Celestine Nyamu Musembi, op.cit.
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3. Situasi yang menyebabkan  hak-hak perempuan dilanggar secara langsung yang  berasal dari   
sehingga  mengikis perlindungan dan kemajuan hak-hak perempuan di bawah hukum, seperti    
pernikahan dan perceraian, tuduhan perzinahan dan pemerkosaan, hak asuh anak, perdagan-
gan manusia, warisan, hak milik, dan kemandirian finansial;

4. Perempuan seringkali berhadapan penyalahgunaan kekuasaan  atau salah pengelolaan sumber 
daya.  

Hak atas Pemulihan bagi Korban Korupsi

Korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia dapat dianalisis melalui hak atas kesetaraan dan 
non-diskriminasi, hak untuk pengadilan yang adil, hak untuk pemulihan yang efektif dan hak untuk 
partisipasi politik. Hak untuk pemulihan efektif  telah dijamin melalui  instrumen hak asasi manu-
sia internasional. Hal  ini  menegaskan bahwa ketika pelanggaran hak asasi manusia terjadi, Negara 
memiliki kewajiban untuk memberikan korban dengan pemulihan yang efektif.  Ketika pelanggaran 
hak asasi manusia terjadi, Negara memiliki kewajiban untuk memberikan korban pemulihan  yang 
efektif. Kegagalan memulihkan korban justru dapat  menciptakan iklim impunitas, terutama ketika 
negara secara  sengaja atau secara teratur menyangkal pemulihan.  Negara  memiliki  kewajiban un-
tuk menyediakan solusi  yang dapat diakses secara efektif dan dapat dilaksanakan untuk menegakkan 
hak-hak sipil dan politik. Dengan demikian, apabila  seseorang yang akan  mengajukan pemulihan 
memiliki hak mempergunakan gugatan  yang  ditegakkan melalui otoritas domestik yang kompe-
ten.  Dalam hal ini negara harus memastikan bahwa pemulihan yang efektif dapat terimplementasi, 
termasuk melalui mekanisme peradilan.34  Ketersediaan mekanisme hukum yang efektif merupakan 
hal yang fundamental  untuk memastikan korban35  untuk mengakses  pemulihan yang menjadi hak 
mereka. 

Theo Van Boven memberikan tekanan secara khusus perlindungan terhadap masyarakat yang men-
jadi korban pelanggaran HAM. Perlindungan ini mencakup hak-hak atas tanah dan hak-hak yang 
berhubungan dengan sumber daya alam serta perlindungan lingkungan.36   Pemulihan merupakan 
bentuk umum dari berbagai bentuk pemulihan kepada korban, yang diantaranya mencakup kompen-
sasi, restitusi, rehabilitasi, dan bantuan.  Menurut Dinah Shelton   fungsi utama dari keadilan korektif 
atau pemulihan adalah untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan kepada korban, yaitu, untuk 
memperbaiki ketidakadilan.37   Hukum internasional, mengatur  bahwa upaya pemulihan harus, se-
jauh mungkin, menghapus semua konsekuensi dari tindakan ilegal dan membangun kembali situasi 
yang rusak akibat dilakukannya suatu tindakan, sebagaimana sebelum terjadinya suatu tindakan (res-

34) Berihun Adugna Gebeye, Rethinking International Anti-Corruption Conventions: Advancing Corruption-Free Service As 
A Human Right, A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements of the Degree of Master of Laws   to the School 
of Law (Addis Ababa University, 2011), hlm. 31-33.  Paling tidak terdapat 3 (tiga) forum peradilan yang bisa dipergunakan oleh 
korban untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialami akibat tindak pidana korupsi, yaitu: prosedur peradilan 
pidana, prosedur peradilan perdata, dan prosedur peradilan administrasi.

35) Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (Declaration of Basic 
Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power)  memaknai korban dalam dimensi yang luas sehingga mencakup 
seluruh korban pelanggaran HAM, baik individu maupun kelompok.  Paragraf 1 mendefinisikan korban  sebagai  orang yang 
secra perseorangan atau kelompok menderita kerugian, termasuk cedera fisik dan mental, penderitaan emosional, kerugian 
ekonomi atau perampasan nyata terhadap hak dasar mereka.  Paragraf 2 kembali memperluas definisi korban  yang juga keluar-
ga langsung atau orang yang secara langsung berada di bawah tanggungan para korban dan orang-orang yang telah mengalami 
penderitaan dalam membantu korban yang sengsara atau dalam mencegah orang-orang agar tidak menjadi korban. 

36) Theo Van Boven, Mereka yang Menjadi Korban: Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi, (Jakarta: ELSAM),  
2002, hlm. 6.

37) Dinah Shelton, Remedies in International Human Rights Law,  (Oxford University Press, 1999), hlm. 38.
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titutio in integrum).38  

Dalam konteks  pemenuhan hak korban korupsi untuk mendapatkan pemulihan,39 maka per-
lu adanya pengakuan terlebih dahulu bahwa manusia memiliki hak yang melekat untuk bebas dari 
korupsi  (free from corruption).  Selain itu, korupsi akan diperangi secara efektif , jika strategi untuk 
memerangi adalah bagian dari wacana hak asasi manusia. Terutama memberikan pengakuan untuk  
mendapatkan layanan  yang bebas korupsi sebagai hak asasi manusia.  Selain  akan membantu dalam 
memerangi korupsi, pengakuan ini juga akan  memberikan kontribusi  menjadi bagian dari  realisasi 
hak asasi manusia dan kebebasan fundamental setiap manusia.40  

Namun demikian, hanya beberapa Negara yang secara eksplisit menangani hak untuk mencari 
kompensasi dalam konteks tindak pidana korupsi, baik dengan memberikan definisi korban korupsi 
atau dengan mengatur mekanisme kompensasi tersedia dalam kasus korupsi. Pendekatan tersebut 
biasanya termasuk dalam undang-undang anti-korupsi yang terpisah, bangunan penormaan  melalui  
ketentuan pidana dan perdata. Di samping itu,  terdapat  ketentuan yang mengandung sedikit variasi 
dari frasa  setiap orang yang menderita  kerusakan (kerugian)  sebagai akibat dari tindak pidana ko-
rupsi untuk merujuk korban korupsi.41 

Korupsi dapat mengorbankan orang secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung dan juga negatif 
dapat mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Akibatnya, beberapa kelompok orang mungkin 
tidak mudah dianggap korban dan legal standing mereka dapat ditolak ketika mereka tidak memi-
liki kepentingan langsung dan spesifik. Dalam konteks ini, konsep kerusakan sosial yang terdapat 
di beberapa wilayah hukum harus disebutkan sehingga memungkinkan kompensasi atas kerusakan 
kepentingan umum. Kerusakan kepentingan umum ini dapat mencakup kerusakan lingkungan, 
kredibilitas lembaga, atau hak-hak kolektif seperti kesehatan, keamanan, perdamaian, pendidikan 
atau pemerintahan yang baik.42 

Terdapat hak-hak  pokok korban yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara, menurut Deklarasi 
Korban, yakni:43 

1. Hak korban atas tersedianya mekanisme keadilan dan memperoleh ganti rugi dengan segera, 
baik berupa kompensasi maupun restitusi; 

38) Peter Birks menyatakan terdapat 2 (dua) cara untuk membangun konsep hubungan antara dasar kewajiban pelaku dan pemu-
lihan, yaitu, antara apa yang disebut peristiwa penyebab dan tanggapan terhadap peristiwa tersebut. Lihat Ernest J. Weinrib, Two 
Conceptions of Remedies, dalam Charles EF Rickett (ed.). Justifying Private Law Remedies, (Hart Publishing, 2008),  hlm. 3. 

39) Konvensi PBB melawan Korupsi menggarisbawahi pentingnya ketersediaan pemulihan bagi mereka yang telah men-
galami kerugian  akibat korupsi di berbagai Pasal. Pasal 35 mewajibkan negara pihak untuk mengambil langkah-langkah untuk 
memastikan bahwa entitas dan orang-orang yang telah mengalami kerugian  sebagai akibat dari tindakan korupsi memiliki hak 
untuk menempuh proses hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kerugian  untuk memperoleh kompensasi. Kemu-
dian Pasal 26 menyatakan   Negara pihak untuk menetapkan tanggung jawab badan hukum yang terlibat dalam pelanggaran ko-
rupsi, yang mungkin penting ketika korban korupsi mencari kompensasi. Selanjutnya pasal-pasal yang relevan bagi korban untuk 
mengajukan kompensasi seperti Pasal 32, Pasal 34, dan Pasal 42. Lihat Open-ended Intergovernmental Working Group on Asset 
Recovery, Good Practices in Identifying the Victims of Corruption and Parameters for their Compensation, CAC/COSP/WG.2/2016/
CRP.1, (Vienna, 2014), hlm. 2.

40) Berihun Adugna Gebeye, op.cit., hlm. 8-9.

41)  Konvensi mendorong negara untuk mengidentifikasi korban korupsi dan memiliki mekanisme yang memungkinkan korban 
untuk mencari kompensasi. Namun demikian konvensi ini tidak memberikan definisi korban korupsi. Lihat Open-ended Intergov-
ernmental Working Group on Asset Recovery, op.cit, hlm. 5.

42) Open-ended Intergovernmental Working Group on Asset Recover, op.cit., hlm. 6.

43) Abdul Haris Semendawai, Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat: Tinjauan Hukum Internasional dan Nasional, Jurnal 
Hukum UII No. 2 Vol. 16 April 2009, hlm. 256
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2. Hak atas informasi mengenai hak-haknya dalam mengupayakan ganti rugi dan memperoleh 
informasi kemajuan proses hukum yang berjalan termasuk ganti kerugian; 

3. Hak untuk menyatakan pandangan dan memberikan pendapat; 

4. Hak atas tersedianya bantuan selama proses hukuman dijalankan; 

5. Hak atas perlindungan dari gangguan/intimidasi/tindakan balasan dari pelaku, perlindungan 
kebebasan pribadi dan keselamatan baik pribadi maupun keluarganya; 

6. Hak atas mekanisme/proses keadilan yang cepat dan sederhana/ tidak adanya penundaan.

Sementara itu, Konvensi tidak menentukan jenis kerusakan yang akan dikompensasi sehingga 
diserahkan kepada negara pihak untuk memutuskan apakah hanya kerugian material atau  klaim 
atas kehilangan keuntungan dan kerugian  uang yang bersifat bukan uang, seperti yang berkaitan 
dengan hilangnya kepercayaan dan reputasi. Demikian pula, mengenai  keputusan mengenai  apakah  
kerusakan  yang tidak langsung berhak untuk pemulihan diserahkan kepada negara.  Hal ini berarti  
kuantifikasi sebenarnya dari jumlah kompensasi digantungkan  dalam kebijaksanaan pengadilan.44 

Kegiatan 3. Mengenal Satu Sama Lain

Tujuan

Tujuan kegiatan ini memberi kesempatan kepada para peserta untuk mengenal satu sama lain. 
Dengan metode dan teknik tertentu yang dipilih, kegiatan ini juga bertujuan mengakrabkan peserta 
agar dapat dengan mudah bekerja bersama di setiap sesi loka-latih.

Waktu

30 menit – 1 jam (tergantung pada jumlah peserta dan metode yang dipilih). 

Metode dan Teknik

Permainan menyusun prinsip pemantauan

44) Di beberapa Negara, batas atas kompensasi ditetapkan melalui  hukum, misalnya, salah satu negara menyatakan bahwa 
jumlah kompensasi tidak boleh melebihi jumlah aset yang diperoleh melalui korupsi. Di Negara lain, hukum secara eksplisit 
menyatakan bahwa kompensasi diatur sesuai dengan nilai kerusakan atau penderitaan yang disebabkan saat tindak  pidana 
tersebut dilakukan atau pada hari keputusan kompensasi diturunkan. Beberapa Negara di samping memberikan kompensasi 
dalam bentuk, seperti publikasi  permintaan maaf  kepada publik atau deklarasi untuk membantu memulihkan reputasi kor-
ban. Lihat Open-ended Intergovernmental Working Group on Asset Recover, op.cit., hlm. 11-12.
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Alat Bantu

Metaplan

Alat tulis

Uraian Kegiatan

Kegiatan ini dibagi menjadi tiga bagian:

Bagian A. Menyebut prinsip

Kegiatan ini diawali dengan permintaan fasilitator kepada peserta untuk menyebutkan prinsip-prinsip 
pemantauan secara acak. Masing-masing prinsip yang disebutkan peserta, kemudian dituliskan oleh 
fasilitator di atas metaplan. Setelah terkumpul lima prinsip, peserta dibagi ke kelompok berdasarkan 
prinsip yang dipilih. Anggota kelompok diatur agar tidak seluruhnya berasal dari organisasi yang sama, 
melainkan gabungan beragam organisasi. Fasilitator meminta setiap kelompok untuk menyusun defi-
nisi atau penjelasan atas prinsip yang menjadi nama kelompok, sembari berkenalan satu sama lain. 
Bagian ini diperkirakan membutuhkan waktu 5-10 menit.

Bagian B. Kerja dalam kelompok

Peserta diberi waktu untuk saling mengenal anggota kelompoknya, kemudian secara bersama-sama 
menyusun definisi atau penjelasan prinsip yang menjadi nama kelompoknya. Bagian ini membutuh-
kan waktu 15 menit.

Bagian C. Presentasi Kelompok

Setiap kelompok diminta memperkenalkan anggotanya satu per satu: nama, organisasi asal, dan 
daerah asal. Kemudian masing-masing kelompok membacakan definisi atau penjelasan yang telah 
mereka susun kepada seluruh peserta. Masing-masing kelompok diberi waktu 5 menit.

 

Kegiatan 4. Merancang Aturan Bersama

Tujuan

Kegiatan ini ditujukan untuk membuat kesepakatan bersama sebagai kelompok mengenai hal-hal 
yang diharapkan untuk dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama pelatihan.

Waktu

15 menit
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Metode & Teknik

Diskusi kelompok besar

Alat Bantu

Metaplan

Alat tulis

Cetak simbol aturan (misalnya: dilarang merokok, telepon genggam dalam mode diam, gambar jam 
untuk menandakan tepat waktu, dan sebagainya)

Uraian Kegiatan

Fasilitator mengajak peserta untuk bersama sebagai kelompok merancang aturan main dalam ber-
perilaku selama loka-latih. Rumusan aturan yang disepakati dapat dituliskan di metaplan atau dis-
usun dalam bentuk gambar untuk ditempel di ruangan.

Kegiatan	5.	Mengidentifikasi	Harapan	dan	Sumber	Daya

Tujuan

Tujuan kegiatan ini untuk merefleksikan harapan para peserta dan mengidentifikasi sumber daya 
yang mereka miliki dan dapat dibagikan kepada peserta lain selama loka-latih.

Waktu
30 menit

Metode & Teknik

Diskusi kelompok besar

Alat bantu
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Alat tulis

Glue tac/double tape

                                               atau      

Uraian Kegiatan

Kegiatan ini dibagi menjadi 2 bagian.

Bagian A. Harapan dan Sumber Daya

Fasilitator mengingatkan peserta pada tujuan pelatihan. Selanjutnya setiap peserta diminta menulis 
di dua metaplan. Metaplan pertama untuk menuliskan harapan dan metaplan kedua untuk menu-
liskan sumber daya yang ditawarkan. Harapan dan sumber daya peserta harus dalam konteks pen-
capaian tujuan pelatihan. Peserta diberi waktu untuk menuliskan di metaplan dan menempelkan 
metaplan-metaplan tersebut di tempat yang telah disediakan selama 15 menit. 

 

Contoh Pohon Harapan (Sumber: LBH Jakarta & ABA-ROLI, Southeast Asia Legal Advocacy Training)

Bagian B. Mencocokkan kebutuhan

Fasilitator mengidentifikasi kebutuhan peserta dengan mengaitkan pada sesi-sesi pelatihan. Apabila 
ada kebutuhan yang belum tertampung dalam sesi, maka akan disediakan sesi tambahan atau diskusi 
tambahan.

Kegiatan ditutup dengan refleksi dari fasilitator atas keseluruhan harapan dan sumber daya yang di-
tawarkan peserta.

 

Metaplan warna warni
Flipchart

Gambar pohon besar
Potongan kertas berbentuk buah untuk harapan
Potongan kertas berbagai bentuk untuk sumber daya
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Kegiatan 6. Model Loka-latih

Tujuan

• Memberi penjelasan kepada peserta mengenai pendekatan, strategi, dan metode yang digu-
nakan dalam loka-latih. 

• Memberi gambaran singkat kepada peserta mengenai alur dan materi-materi pelatihan.

Waktu

30 menit

Metode & Teknik
Presentasi dan tanya jawab

Alat Bantu
Presentasi fasilitator

Bahan Bacaan
• Bahan Bacaan 6.1. Model Pakar dan Spiral Belajar

Uraian Kegiatan

Fasilitator menyajikan model loka-latih dan prinsip-prinsip partisipatoris. Saat menjelaskan menge-
nai spiral belajar, fasilitator menempatkan materi-materi pelatihan ke dalam model pelatihan. 

Setelah presentasi dan penjelasan fasilitator, dibuka sesi tanya jawab.
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Bahan Bacaan 6.1. 

Model Pakar dan Spiral Belajar

Hal-hal yang Dipercayai tentang Cara Orang Belajar

Orang belajar lebih efektif ketika:

• Kapasitas dan pengetahuan mereka sendiri dihargai;

• Mereka bisa berbagi dan menganalisis pengalaman mereka dalam lingkungan yang aman se-
cara bersama-sama;

• Mereka merupakan peserta yang aktif dalam proses belajar.

Beberapa Asumsi mengenai Peristiwa Belajar (Program, Lokakarya, Kegiatan)

• Kebanyakan kandungannya berasal dari peserta – agenda atau program menyediakan kerangka 
kerja untuk menampilkan kandungan ini. 

• Peserta membawa analisis dan pengalaman kepada program.

• Peserta bertanggung jawab terhadap belajarnya sendiri serta interaksi dengan peserta lain.

• Setiap orang akan berpartisipasi sepenuhnya dalam sesi-sesi.

• Akan ada toleransi terhadap berbagai perbedaan dalam pendekatan serta strategi. 

Beberapa Asumsi tentang Diri Kita sebagai Pendidik

• Kita tahu lebih sedikit dibandingkan peserta dalam program kita, tentang konteks sosial mereka. 

• Siapakah kita telah dibentuk oleh pengetahuan, pengalaman, dan sudut pandang kita.

• Kita membawa pengetahuan tentang teori dan praktik tentang pendidikan partisipatif dan 
akan menyumbangkannya secara sesuai.

Dua Model Rancangan Kurikulum  

“Model Spiral” (Diagram 1), yang merupakan rancangan model yang digunakan Equitas dalam 
merencanakan program-program pendidikan HAM-nya, menggabungkan yang mereka ketahui ten-
tang pendidikan orang dewasa yang efektif. Model ini menyarankan bahwa:

• Belajar dimulai dengan pengalaman dan pengetahuan para peserta. Pendekatan pendidikannya 
adalah “berpusat pada pelajar” (learner-centered) dan bertujuan untuk memperkuat harga diri, 
rasa percaya diri, dan pengembangan konsep diri yang positif dan realistis dari si pelajar.

• Setelah peserta berbagi pengalaman mereka, mereka menganalisis pengalaman-pengalaman 
tersebut dan mulai mencari pola (Apa saja kesamaannya? Apa polanya?)

• Untuk melengkapi pengetahuan dan pengalaman peserta, informasi, dan teori baru dari para 
pakar akan ditambahkan atau ide-ide baru diciptakan bersama-sama. 

• Peserta perlu mempraktikkan hal yang telah mereka pelajari. Mereka perlu mempraktikkan 
ketrampilan-ketrampilan baru, mengembangkan strategi dan rencana aksi. 

• Kemudian peserta menerapkan dalam tindakan apa yang telah mereka pelajari (biasanya 
setelah mereka kembali ke lembaganya dan pekerjaan sehari-hari).
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Refleksi dan evaluasi menjadi bagian dari rancangan program dan dilakukan sepanjang program ber-
jalan, tidak hanya di akhir program.

Model Spiral berbeda dengan model-model pendidikan jenis yang lebih awal  seperti “Model Pakar” 
(Diagram 2). Model spiral menghargai pengetahuan dan pengalaman para peserta daripada hanya ber-
gantung pada pengetahuan guru atau pakar untuk menyampaikan informasi kepada peserta seperti 
dalam Model Pakar. Model Spiral juga fokus pada aksi yang mengarah pada perubahan sebagai hasil 
perubahan persepsi peserta, sementara Model Pakar fokus pada peserta untuk mempertahankan “sta-
tus quo”.

 

Sumber: 
Canadian Human Right Foundation. International Human Right Training Program: Manual Training. Montreal: 2000.
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Bagian 2: Membangun Konsep Advokasi

Bagian ini terdiri dari dua pokok bahasan. Bagian pertama mengingatkan kembali mengenai apa itu 
advokasi dan mengapa penting melakukan advokasi, secara khusus ketika terdapat kebijakan yang 
tidak tepat, atau kebijakan yang implementasinya bermasalah. Bagian kedua membantu peserta da-
lam mempersiapkan dasar advokasi yang efektif. Di dalam bagian ini, juga termasuk prinsip-prinsip 
penting dalam melakukan kerja advokasi, dan mengidentifikasi serta memutuskan kebijakan yang 
hendak diubah.

Bagian 2.1. Mengkaji Ulang Konsep Kunci Advokasi
Kegiatan ini merupakan awal dari pokok bahasan pertama, dimana para peserta akan mengkaji ulang 
sejumlah definisi advokasi, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam advokasi, pendekatan 
advokasi, mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai kerja advokasi, 
dan fondasi penting dalam melakukan advokasi.

Kegiatan 7. Merumuskan Konsep Advokasi

Tujuan

• Membantu para peserta untuk mengenal beragam konsep kunci advokasi, merumuskan kem-
bali konsep advokasi berdasarkan pengalaman dan misi organisasi masing-masing.

• Menginspirasi peserta untuk mengaplikasikan konsep advokasi dalam kegiatan organisasi 
masing-masing setelah pelatihan-lokakarya.

Waktu
90 menit

Metode & Teknik
Kerja kelompok

Alat bantu
Metaplan
Alat tulis
Kertas plano
Flipchart
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Bahan Bacaan
• Bahan Bacaan 7.1. Konsep Advokasi & Rumusan Advokasi dari Berbagai Sumber 

Uraian Kegiatan

Bagian A. Merumuskan konsep advokasi berdasarkan misi organisasi

Fasilitator membagi peserta ke dalam kelompok-kelompok yang anggotanya berasal dari organisasi 
yang sama. Kemudian fasilitator meminta peserta untuk merumuskan konsep advokasi, berdasarkan 
pengalaman organisasi dan misi organisasi. Waktu kerja kelompok 15 menit.

Bagian B. Presentasi rumusan advokasi kelompok

Setiap kelompok kemudian mempresentasikan rumusan advokasinya di dalam kelompok besar. 
Kelompok lain dapat bertanya untuk memperjelas, atau mengomentari rumusan advokasi kelompok 
yang sedang presentasi. Waktu presentasi 45 menit 

Bagian	C.	Diskusi	Refleksi	dan	Debriefing

Bagian ketiga, diskusi refleksi atau debriefing dalam kelompok besar berdasarkan sejumlah per-
tanyaan diskusi yang telah disusun. Waktu diskusi refleksi 30 menit. 

Contoh pertanyaan:

1. Apa perbedaan yang paling menonjol dari rumusan advokasi yang dibuat diantara peserta? 
Mengapa mereka berbeda?

2. Berdasarkan beberapa rumusan dari peserta, apa persamaan dalam setiap konsep advokasi? Apa-
kah itu merupakan kata kunci dalam konsep advokasi? Jika ya, mengapa? Jika tidak, mengapa?

Alternatif Kegiatan

Fasilitator memberikan lima (5) rumusan advokasi kepada seluruh peserta. Masing-mas-
ing lalu dikomentari, mana yang disetujui, mana yang tidak, berdasarkan pengalaman 
atau pengamatan peserta atas advokasi selama ini. Kemudian fasilitator mengajak peser-
ta untuk bersama-sama membuat rumusan advokasi berdasarkan pengalaman dan pen-
gamatan peserta.
Untuk kegiatan alternatif ini, waktu yang dibutuhkan adalah 30-45 menit.
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Bahan Bacaan 7.1. 

Konsep Advokasi

Para pegiat hak asasi manusia atau mereka yang bergelut dalam aktivisme perubahan sosial sering 
mempergunakan istilah advokasi dalam aktivitas-aktivitas keseharian organisasi. Meskipun  advokasi 
telah akrab dalam aktivitas keseharian mereka, mungkin masih  sesekali muncul pertanyaan apakah 
yang dimaksudkan dengan advokasi itu. 

Definisi advokasi beraneka ragam dan berubah-ubah sepanjang waktu karena terbentuk melalui 
berbagai pengertian tentang kekuasaan dan politik. Oleh karena itu, advokasi idealnya didefinisikan 
secara kontekstual. Hal ini berarti dalam menyusun definisi suatu organisasi perlu menilai keadaan 
dan konteks mereka sendiri. Pada saat tertentu, advokasi dapat didefinisikan lebih sebagai proses 
melobi yang terfokus untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan secara langsung. Dalam situasi 
yang lain,  advokasi  lebih memberi aksentuasi pada proses pendidikan dan pemberdayaan  yang di-
tujukan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar mereka dapat menjadi pembela yang 
lebih efektif dan membangun organisasi akar rumput yang lebih kuat (Valerie Miller dan Jane Covey, 
2005:12). 

Dalam konteks ini,  secara umum advokasi dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mempengaruhi 
hasil,  termasuk kebijakan publik dan keputusan alokasi sumber daya dalam sistem politik, ekonomi, 
dan sosial dan kelembagaan, yang secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat (Balázs 
Sátor, 2006). Sementara itu, terdapat pandangannya yang menyatakan bahwa advokasi merupakan 
upaya yang dilakukan oleh warga untuk mempengaruhi perumusan dan pelaksanaan program dan 
kebijakan publik  dengan melakukan pendekatan  dan menekan otoritas negara, lembaga keuangan in-
ternasional, dan pelaku lainnya. Advokasi mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan untuk 
mendapatkan akses ke dan memberikan pengaruh kepada para pengambil keputusan tentang hal-
hal yang penting bagi suatu kelompok tertentu atau berdampak terhadap masyarakat pada umumnya.  
Dengan demikian, advokasimerupakan instrumen   partisipasi nyata warga negara  dalam pengambi-
lan keputusan oleh pemerintah dan badan-badan lain yang  yang memiliki kekuasaan (Washington 
Office on Latin America, tanpa tahun:  12).  Sedangkan menurut Ritu R. Sharma  (2004: 1) advokasi 
diarahkan pada perubahan kebijakan, kedudukan atau program dari berbagai macam lembaga.

Sementara itu, Valerie Miller dan Jane Covey (2005:12) lebih melihat advokasi sebagai proses peru-
bahan dan transformasi sosial  yang diarahkan  untuk membuat relasi kuasa yang beroperasi dalam 
masyarakat lebih demokratis.  Seiring dengan hal itu, advokasi  juga merupakan upaya   menjamin 
orang-orang yang dipinggirkan mendapatkan tempat dalam proses dan mekanisme pengambilan 
keputusan publik dan membuat hidup serta lingkungan hidup mereka lebih sehat, lebih aman, dan 
lebih produktif. 
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Dalam konteks ini, Suzanne Prysor-Jones (2003:vii)  menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) aktivitas 
yang berkonvergensi untuk menghasilkan perubahan kebijakan dan program, meliputi:

1. Mengidentifikasi permasalahan;

2. Menemukan solusi;

3. Melakukan advokasi.

Konvergensi ketiga aktivitas untuk mengubah kebijakan dan program dapat diilustrasikan melalui 
diagram berikut ini: 
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Roem Topatimasang (2000: 40-41) menyatakan bahwa sasaran akhir dari program advokasi yang di-
usung oleh banyak LSM pada dasarnya ditujukan terhadap suatu kebijakan tertentu dari pemerintah 
yang menyangkut kepentingan umum (public policy).  Dengan kata lain, advokasi sebenarnya merupa-
kan upaya untuk memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau 
kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut. 

Sementara menurut Sofia Sprechmanndan Emily Pelton(200:iv), pada dasarnya advokasi adalah 
semua tentang 3 (tiga) hal, yaitu: 

1. Membuat kebijakan ketika  kebijakan yang sebenarnya  dibutuhkan   tidak  tersedia;

2. Mereformasi kebijakan yang merugikan  atau tidak efektif;

3. Memastikan kebijakan yang baik dilaksanakan dan ditegakkan.

Ketiga hal tersebut biasanya dikenal dengan konsep sebagai perubahan kebijakan  (policy change). 

Dalam konteks ini, maka menjadi hal yang penting untuk memahami kebijakan publik dengan 
mengerangkai dari perspektif sistem hukum (system of law).Sebagai suatu sistem hukum, hukum 
merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hu-
kum. Lawrence Friedmann  (2009: 16) mengungkapkan bahwa sistem hukum (legal system)mencakup 
tiga komponen atau subsistem, yaitu:
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Oleh karena itu, program advokasi idealnya mencakup sasaran perubahan ketiga  komponen dari 
sistem hukum karena ketiga komponen ini saling berkait satu dengan yang lain.

Berdasarkan kerangka tersebut, apabila hendak mengubah ketiga komponen kebijakan tersebut, 
maka harus mempergunakan pendekatan yang berbeda-beda karena pada dasarnya ketiga komponen 
kebijakan ini terbentuk melalui proses yang berbeda pula.  Isi hukum dibentuk melalui proses legislasi 
dan yuridis, sementara itu struktur hukum dibentuk melalui proses politik dan manajemen birokrasi. 
Sedangkan budaya hukum terbentuk melalui proses sosialisasi dan mobilisasi (Roem Topatimasang, 
2000: 43).  

Secara skematik, proses-proses pembentukan kebijakan publik dan sasaran advokasi dapat digambar-
kan sebagai berikut:

Apabila fokus advokasi ditujukan untuk mengubah suatu kebijakan, maka analisis kebijakan mem-
berikan dasar untuk memilih strategi advokasi yang tepat.  Analisis kebijakan menurut Sofia Sprech-
mann dan Emily Pelton(2001:17) meliputi:

1. Mengidentifikasi kebijakan yang menyebabkan kemiskinan dan diskriminasi, atau masalah ke-
bijakan yang berdampak pada pencerabutan suatu hak;

2. Mengidentifikasi aktor dan lembaga yang membuat keputusan  (kebijakan), serta orang-orang 
yang bisa mempengaruhi pembuat kebijakan;

3. Menganalisis distribusi kekuasaan politik di antara aktor-aktor kunci tersebut;
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4. Memahami proses formal dan informal  dalam pembuatan kebijakan;

5. Memahami konteks sosial dan politik.

Lebih jauh, menurut Hilary Coulby paling tidak terdapat 5(lima) penggunaan advokasi yang dilaku-
kan oleh suatu organisasi seperti dapat diilustrasikan melalui diagram di bawah ini:

Selanjutnya mengemuka pertanyaan mendasar mengapa melakukan advokasi. Hilary Coulby (2008:8) 
mengidentifikasi beberapa rasionalitas yang mendasari suatu organisasi melakukan advokasi:

1. Mencapai tujuan yang lebih luas dan menghasilkan perubahan yang berkelanjutan;

2. Membuat dampak yang lebih besar;

3. Mencoba untuk membuat dampak program yang lebih berkelanjutan;

4. Membela masyarakat dan program dari perubahan kebijakan yang merugikan.

Selanjutnya, berdasarkan perspektif masyarakat sipil, terdapat  rasionalitas  yang dapat menjadi jus-
tifikasi mengapa suatu organisasi terlibat dalam advokasi, yaitu:

Modul Pelatihan Advokasi Pengadilan Tipikor | 27



Advocacy Institute mengutip pendapat Edwards dan Hulme, dua peneliti dan penulis advokasi inter-
nasional asal Inggris, advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) biasanya 
mengambil 2 (dua) bentuk:

1. Pendekatan abolisionis  (abolitionist approach)

Pendekatan advokasi ini berusaha untuk mempengaruhi proses   pada level global, struktur dan ideologi. 
Pendekatan ini membutuhkan basis dukungan besar untuk mencapai tujuan-tujuannya, mungkin 
akan konfrontatif dan kritis terhadap ideologi dominan di ranah publik, melibatkan taruhan tinggi, 
termasuk panggilan untuk perubahan gaya hidup, misalnya praktik konsumsi.

2. Pendekatan reformis (reformist approach)

Upaya untuk mempengaruhi kebijakan, program atau proyek, bersifat kooperatif bukan konfrontatif; 
bertujuan untuk melakukan reformasi secara bertahap.

Jane Covey dan  Valerie Miller(2005:113) mengemukakan bahwa perubahan yang berkelanjutan terjadi 
apabila dampak advokasi  mencakup  3 (tiga)   dimensi, sebagai berikut:

a. Di tingkat kebijakan 

Keberhasilan untuk menghasilkan kebijakan yang mendukung, yaitu terdapat program atau 
perubahan perilaku yang diinginkan pada lembaga-lembaga atau para pengambil keputusan;

b. Pada tingkat masyarakat sipil 

Keberhasilan ditandai menguatnya masyarakat sipil (LSM) dan kelompok akar rumput dan me-
mampukan lembaga pemerintah dan swasta yang  akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan 
masyarakat;

c. Pada tingkat demokrasi 

28 | Modul Pelatihan Advokasi Pengadilan Tipikor



Keberhasilan ini terlihat melalui perluasan ruang politik bagi masyarakat sipil dan organisasi 
mastarakat pada level akar rumput, meningkatkan legitimasi politis dan kemampuan untuk 
terlibat dan memperbaiki sikap dan tindakan pejabat pemerintah serta para elite terhadap LSM 
dan  kelompok akar rumput. 

Dengan demikian, meskipun advokasi diarahkan untuk mencapai perubahan dalam kebijakan dan 
program publik, dalam rangka untuk mempertahankan perubahan tersebut, maka tujuan advokasi 
juga diarahkan pada  perubahan dalam lembaga-lembaga negara dan perubahan dalam budaya politik 
dan sosial (Washington Office on Latin America, tanpa tahun: 70).  Valerie Miller menggambarkan 
potret besar perubahan yang yang menjadi tujuan dari advokasi sebagaimana diilustrasikan melalui 
diagram di bawah ini:

Kevin Kinusu, Ogle Dubow, dan  Amina Abdulla (2013:4) mengatakan bahwa upaya advokasi yang 
dilakukan oleh suatu organisasi akan berhasil (sukses) bila memperhatikan beberapa hal berikut ini:

1. Mengidentifikasi  masalah (isu) secara jelas,  semua pemangku kepentingan harus mema-
hami masalah yang akan ditangani;

2. Tujuan dapat tercapai  dan terukur, artinya  tujuan harus realistis;

3. Memiliki pengetahuan rinci - harus ada informasi yang baik dan  pemahaman tentang konteks;
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4. Pesan sederhana –para pemangku kepentingan  harus memahami pesan advokasi dengan 
basis bukti;

5. Pendekatan multipihak, memiliki keterampilan dan kapasitas semua pihak yang terkait 
digunakan untuk merealisasikan tujuan.

Semua tahapan dan proses advokasi harus partisipatif dan mencoba untuk mengakomodasi kepri-
hatinan dan perspektif dari semua pemangku kepentingan, terlepas dari status, gender, etnis, dan 
lain-lain. Seiring dengan proses ini, advokasi berkaitan dengan cara mengkomunikasikan masalah 
dan ide-ide, namun demikian advokasi   dapat menjadi proses kolaboratif dua arah di mana para pe-
mangku kepentingan   memberikan umpan balik.

Advokasi harus dianggap sebagai proses yang mendapatkan legitimasi, baik secara sosial   (dari perspektif 
masyarakat yang lebih luas) dan politik (menghormati peran pemerintah yang formal dan kebijakan). Oleh 
karena itu, argumen  advokasi  harus berdasarkan bukti dan rencana yang matang sehingga advokasi yang 
dilakukan akan mendapatkan legitimasi yang lebih luas Kevin Kinusu, Ogle Dubow, dan  Amina Abdulla, 
2013: 4).

Di samping itu, advokasi dapat didefinisikan melalui berbagai perspektif yang berbeda. Perbedaan perspek-
tif ini membawa konsekuensi logis adanya perbedaan  titik tekan terhadap pemaknaan advokasi.  Pemak-
naan terhadap advokasi di bawah ini memotret adanya perbedaan perspektif tersebut:

1. Advokasi kebijakan(policy advocacy)

Advokasi kebijakan suatu pendekatan yang diadopsi oleh organisasi dan koalisi dalam mencoba 
untuk mengubah atau melestarikan program pemerintah tertentu.  Pendekatan ini difokuskan 
pada upaya mempengaruhi keputusan (kebijakan) publik   (Eóin Young & Lisa Quinn, 2012: 26).
Karakteristik advokasi kebijakan  menurut Eóin Young & Lisa Quinn, (2012:26),meliputi aspek-as-
pek sebagai berikut:

a. Strategi untuk mempengaruhi perubahan kebijakan atau tindakan.  

Upaya advokasi atau kampanye adalah rencana terstruktur dan berkelanjutan melalui serang-
kaian tindakan tertentu dengan tujuan untuk memulai, langsung, atau mencegah perubahan 
kebijakan tertentu;

b Target utama advokasi adalah pembuat kebijakan (keputusan)

 Target akhir dari setiap upaya advokasi adalah untuk mempengaruhi orang-orang yang memegang 
kekuasaan untuk pengambilan kebijakan. Dalam beberapa kasus, suatu organisasi yang melakukan 
dapat berbicara langsung dengan para pengambil kebijakan. Dalam kasus lain, organisasi  melaku-
kan tekanan melalui pihak lain seperti penasehat mereka, media, masyarakat;

c Proses komunikasi persuasif

 Dalam semua kegiatan dan alat komunikasi, organisasi mencoba  mengarahkan kepada sasa-
ran untuk memahami,  meyakini, dan mengambil  ide-ide yang direkomendasikan  organisasi 
yang melakukan advokasi. Pada akhirnya,  para pengambil kebijakan  merasakan urgensi un-
tuk mengambil tindakan  tertentu berdasarkan dalil-dalil yang direkomendasikan. 

2. Advokasi afirmatif  (affirmative advocacy)

Seperti tindakan afirmatif dalam pendidikan atau pekerjaan, advokasi afirmatif dimaksudkan un-
tuk mendistribusikan sumber daya bagi individu yang kurang beruntung (kelompok marjinal).  
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Prinsip advokasi afirmatif mengakui bahwa terwujudkanya keadilan bagi kelompok yang kurang 
beruntung memerlukan upaya proaktif untuk mengatasi bias  yang masih dialami  kelompok ini. 
Pengakuan ini menjadi landasan bagi  organisasi-organisasi  untuk mendistribusikan sum-
ber daya dan perhatian terhadap isu-isu yang mempengaruhi  kelompok-kelompok yang ku-
rang beruntung  pada wilayah  kehidupan   di antara kelompok-kelompok masyarakat(Dara 
Z. Strolovitch, 2007:10).

3. Advokasi keadilan sosial  (social justice advocacy)

Advokasi keadilan sosial bekerja bagi terjadinya perubahan struktural yang akan meningkatkan kekuatan 
mereka yang paling dirugikan secara politik, ekonomi, dan sosial. Advokasi ini hendak menangani akar dan 
penyebab ketidakadilan yang sistematis dan terlembaga yang dilatarbelakangioleh ras, etnis, status ekonomi, 
kebangsaan, jenis kelamin, ekspresi gender, usia, orientasi seksual, atau agama. Advokasi keadilan sosial 
juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi yang lebih baik sejalan dengan  kepatuhan terhadap,  
perjanjian  hak asasi manusia internasional (Barbara Klugman, 2010:2).

4. Advokasi berbasis bukti (evidence-based advocacy)

Advokasi berbasis bukti adalah proses advokasi berdasarkan data dan informasi. Kebutuhan dinilai 
dengan maksud untuk advokasi dalam rangka meningkatkan upaya saat ini serta mengidentifikasi 
kesenjangan. Proses mengintegrasikan data yang dinyatakan independen diperoleh dari berbagai 
sektor, seperti penelitian, kebijakan, kelompok aksi, praktisi dan lain-lain. Selanjutnya data-data 
tersebut dilakukan analisis untuk menginformasikan pesan advokasi (East Asia and Pacific Re-
gional UNGEI, tanpa tahun:11).

5. Advokasi berpusat pada masyarakat (people-centred advocacy)

Advokasi berpusat pada masyarakat (rakyat) adalah serangkaian tindakan yang dijalankan den-
gan tujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik, sikap masyarakat, dan proses sosial-politik 
yang memungkinkan dan memberdayakan masyarakat yang terpinggirkan untuk berbicara sendiri. 
Tujuannya adalah transformasi sosial melalui realisasi hak asasi manusia, baik hak-hak sipil, poli-
tik, ekonomi, sosial, dan budaya. Advokasi   berpusat pada masyarakat adalah dari mayarakat, oleh 
masyarakat, dan untuk masyarakat (by the people, of the people, and forthe people).  Oleh karena itu, 
semangat demokrasi yang mendorong gagasan advokasi yang berpusat pada masyarakat (John 
Samuel, 2002).]

6. Advokasi berbasis hak  (rights-based advocacy);

Advokasi berbasis hak mensyaratkan baik pencapaian hasil yang diinginkan dan

proses  pencapaian hasil tersebut mencerminkan nilai-nilai hak asasi manusia. Pendekatan berba-
sis hak  untuk advokasi dimulai dengan pemahaman tentang situasi hak asasi manusia berdasar-
kan hasil identifikasi adanya kesenjangan  realisasi hak-hak tersebut, serta pihak yang berkontri-
busi terkait dengan  tindakan atau pembiaran terhadap kesenjangan realisasi hak tersebut (David 
Cohen, et.al, 2010:4).  

David Cohen et.al., (2010: 4-5)mengidentifikasi karakteristik dasar dari advokasi berbasis hak yang 
mencakup  beberapa hal sebagai berikut:

a. Mempromosikan partisipasi, berdasarkan keyakinan bahwa semua orang, termasuk kelompok 
termarjinal seperti perempuan dan anak, berhak suara dalam keputusan yang mempengaruhi 
mereka;
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b. Meningkatkan akuntabilitas negara sebagai pihak pengemban tugas atau kewajiban terhadap hak 
asasi manusia.  Tanggung jawab negara terhadap pemegang hak merupakan kunci keberlanjutan 
kelembagaan dan pengaturan sosial  dalam rangka menjamin hak-hak asasi manusia;

c. Menjamin bahwa  semua hak berlaku untuk semua warga negara  tanpa pengecualian atau diskriminasi.  
Upaya advokasi juga menyoroti  pola-pola kegagalan negara untuk memenuhi hak sehingga ter-
ungkap  kondisi yang mendasari terjadinya proses marginalisasi dan eksklusi;

d. Menegaskan dan memperkuat tugas hukum dari pemerintah dan tugas etis

 dari semua orang yang timbul dari ratifikasi konvensi mengenai  hak asasi manusia.  Advokasi 
berbasis hak berusaha untuk memastikan bahwa hukum dan kebijakan nasional sesuai dengan 
instrumen HAM internasional.

Penggunaan pendekatan berbasis hak dalam advokasi pada dasarnya suatu organisasi dapat 
mengenali lebih jauh pola-pola diskriminasi politik, sosial, dan ekonomi, dan kekuatan hubungan antara 
kelompok marjinal (rentan) dan struktur otoritas yang melingkupinya. Karakteristik utama yang membe-
dakan pendekatan berbasis hak dengan pendekatan berbasis kebutuhan adalah bahwa setiap hak 
menyiratkan tanggung jawab dan tugas. Semua manusia memiliki hak yang melekat dan tanggung jawab 
kepada pihak yang lain. Oleh karena itu, pendekatan berbasis hak mencoba untuk menentukan siapa yang 
bertanggung jawab atas penderitaan manusia dan pengingkaran hak asasi manusia. Ketika para pembuat 
kebijakan tidak memenuhi tanggung jawab mereka kepada pemegang hak, maka advokasi dapat digunakan 
untuk menagih dan menuntut mereka bertanggung jawab (Sofia Sprechmann and Emily Pelton, 2001:7).
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Meskipun terdapat keragaman pendekatan advokasi, paling tidak terdapat beberapa langkah pokok 
dalam melakukan advokasi.  Pertama masalah (isu) dianalisis dan solusi diidentifikasi. Selanjutnya, 
rencana dibuat dan kemudian isu-isu advokasi (pesan) dikomunikasikan untuk menargetkan para pe-
mangku kepentingan.  Kemudian kinerja advokasi   ditinjau dan pendekatan advokasi diubah sesuai 
dengan dinamika yang terjadi (Kevin Kinusu, Ogle Dubow, dan Amina Abdulla, 2013: 5). 

 

Sementara itu, apabila dikerangkai dengan inisiatif perencanaan advokasi dengan analisis kebijakan, 
maka terdapat 4 (empat) tahapan strategi advokasi sebagai berikut:
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Tahapan Uraian
Tahap 1: Menganalisis kebijakan • Mengidentifikasi isu kebijakan

• Mengidentifikasi aktor dan lembaga-lem-
baga utama

• Menganalisis lingkungan kebijakan

• Meringkas temuan kebijakan

• Mengidentifikasi pilihan-pilihan untuk 
perubahan kebijakan

Tahap 2: Menguraikan strategi advokasi • Pilih isu kebijakan

• Pilih khalayak  (publik) yang menjadi sasaran

• Tetapkan tujuan kebijakan

• Mengidentifikasi sekutu dan lawan

Tahap 3: Menyelesaikan strategi advokasi • Pilih peran

• Mengidentifikasi pesan kunci

• Mendefinisikan kegiatan advokasi

Tahap 4: Membingkai rencana • Menetapkan kerangka waktu (time line)

• Siapkan anggaran

• Siapkan logframe 

• Rencana pemantauan dan evaluasi

Sumber: Sofia Sprechmann and Emily Pelton, 2001.
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Bahan Bacaan 7.2. 

Rumusan Advokasi dari Berbagai Sumber

Akar kata Advokasi (Bahasa Latin)

Advokasi berasal dari kata advocare, ‘panggilan untuk membantu seseorang’ atau untuk berbicara 
atas nama orang lain, atau sebagai penasihat hukum. Secara konseptual, advokasi mencakup berbagai 
kegiatan yang mencakup pengorganisasian, lobi dan kampanye. Pengorganisasian adalah kegiatan 
meluas yang dirancang untuk memastikan bahwa pandangan diwakili dalam advokasi datang dari 
orang-orang yang benar-benar terpengaruh oleh masalah tersebut. Lobi berasal dari kata Latinloggia, 
sebuah ruangan tempat orang akan bertemu langsung dengan para pengambil keputusan untuk ter-
libat dalam diskusi berkualitasdan perdebatan (seringnyadilakukan secara tertutup). Dibandingkan 
dengan pengorganisasian, lobi mengambil pendekatan yang lebih bertarget dan menjangkau orang 
lebih sedikit. Di ujung lain spektrum, kata asal Latin untuk kampanye adalah campus, medan perang 
yang lebih luas. Kampanye advokasi publik mempromosikan agenda, yang melibatkan platform di 
mana khalayak luas dapat mendengar pesan pelaku advokasi.
(Berdasarkan input dari Alison Marshall, UK National Committee, dan Jyothi Kanics, PFP Geneva 
dalam Advocacy Toolkits UNICEF. Hal 2) 

PIAGAM ADVOKASI 2002

Advokasi adalah mengambil tindakan untuk membantu orang mengatakan apa yang mereka inginkan, 
mengamankan hak-hak mereka, mewakili kepentingan mereka dan mendapatkan layanan yang mereka 
butuhkan. Advokat dan skema advokasi bekerja dalam kemitraan dengan orang yang mereka men-
dukung dan memihak mereka. Advokasi mempromosikan inklusi sosial, kesetaraan dan keadilan sosial.

UNICEF

Advokasi adalah proses yang disengaja, berdasarkan bukti-bukti menunjukkan, langsung dan tidak 
langsung mempengaruhi pengambil keputusan, pemangku kepentingan dan target yang relevan un-
tuk mendukung dan melaksanakan tindakan yang berkontribusi terhadap pemenuhan anak-anak 
dan hak-hak perempuan.

CARE

Advokasi adalah proses sengaja mempengaruhi orang-orang yang membuat keputusan kebijakan. 
Penggunaan advokasi CARE akan selalu:

• Meningkatkan kehidupan sejumlah besar orang.

• Menargetkan pembuat kebijakan dan pelaksana di tingkat di atas rumah tangga.

• Berakar dari pengalaman lapangan dan nilai-nilai intiCARE.

ADVOKASI adalah strategi yang CARE gunakan untuk upaya kami:

• Memperkuat kapasitas swadaya.

• Memberikan bantuan dalam keadaan darurat.

• Mengatasi diskriminasi dalam segala bentuknya.
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BPS-KEMALA

Walau definisi advokasi sangat bervariasi, namun pada umumnya bahasa dan konsep yang dipakai 
setiap orang hampir sama. Advokasi adalah sebuah proses, yang berlangsung strategis dan meng-
arahkan berbagai kegiatan yang dirancang dengan cermat kepada berbagai stakeholder dan pem-
buat kebijakan. Advokasi selalu diarahkan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan kebijakan, 
undang-undang, peraturan, program, atau pendanaan untuk berbagai program – yang diambil dari 
tingkat tertinggi berbagai institusi publik maupun swasta.
(Chandra Kirana, 2000. Perencanaan Strategis Komunikasi Advokasi: Manual untuk Fasilitator. Washington, 
DC: Biodiversity Support Program.)

Advokasi berarti segala kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran publik diantara pengambil 
kebijakan-keputusan dan khalayak umum atas sebuah masalah atau kelompok yang bermasalah, dengan 
pandangan untuk menghasilkan berbagai perubahan kebijakan dan perbaikan situasi. 
(Black, M. (2002). A Handbook on Advocacy – Child Domestic Workers: Finding a Voice. Anti-Slavery 
International. Sussex, UK: The Printer Word)

Advokasi keadilan sosial: upaya mencapai hasil-hasil berpengaruh – kebijakan publik dan keputu-
san-keputusan alokasi sumber daya dalam sistem dan institusi politik, ekonomi, dan sosial – yang 
mempengaruhi kehidupan banyak orang secara langsung. 
(Cohen, D., De la Vega, R., & Watson, G. (2001). Advocacy for Social Justice: A Global Action and Re-
flection Guide. Bloomfield, CT: Kumarian Press)

Advokasi adalah memasukkan masalah dalam agenda, memberikan solusi untuk masalah itu dan 
membangun dukungan untuk bertindak pada kedua masalah dan solusinya.
(An Introduction to Advocacy: Training Guide, Ritu R Sharma, Academy for Education Development)

Advokasi mencakup berbagai macam metode dan pendekatan yang digunakan untuk mengubah ke-
bijakan-kebijakan dan praktik, sikap dan perilaku yang menjadi hambatan untuk pembangunan dan 
pengentasan kemiskinan. Sementara dukungan teknis dan penyediaan layanan berfokus terutama 
pada manifestasi dari kemiskinan, advokasi berfokus pada penyebab kemiskinan dan mencari peru-
bahan pada tingkat ini.Pada puncaknya, proses advokasi harus melibatkan orang-orang yang terkena 
dampak masalah yang teridentifikasi; meningkatkan kerja sama antara LSM dan kelompok-kelompok 
sipil lainnya; dan memperluas ruang untuk diskusi terbuka antara warga, pemerintah dan lembaga.
(ActionAid UK, internal paper for country programme staff)

Advokasi terdiri dari tindakan yang dirancang untuk menarik perhatian masyarakat pada suatu ma-
salah dan untuk mengarahkan pembuat kebijakan pada solusi. Ini terdiri dari kegiatan hukum dan 
politik yang mempengaruhi bentuk dan praktek hukum. Inisiatif advokasi memerlukan organisasi, 
pemikiran strategis, informasi, komunikasi, penjangkauan dan mobilisasi.
(Human Rights Manual, Marge Schuler)

Advokasi dapat didefinisikan sebagai tindakan yang ditujukan untuk mengubah kebijakan, posisi dan 
program dari pemerintah, lembaga atau organisasi yang melibatkan proses mempengaruhi yang siste-
matis dan terorganisir mengenai masalah-masalah kepentingan umum. Selain itu, advokasi dapat men-
jadi proses perubahan sosial yang mempengaruhi sikap, hubungan sosial dan hubungan kekuasaan, 
yang memperkuat masyarakat sipil dan membuka ruang demokrasi.
(Working for Change in Education - A handbook for planning advocacy, Save the Children Fund, UK)

Sederhananya, advokasi berarti berjuang untuk hak-hak kita. Advokasi termasuk mencari tahu 
bagaimana birokrasi dan sistem bekerja, dan memerangi keputusan yang menyangkal kita dari hak kita 
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- perlindungan dari diskriminasi, akses ke bantuan sosial dan pelayanan kesehatan, perlakuan yang 
adil oleh sistem peradilan, dll advokasi juga termasuk melobi organisasi, lembaga, dan berbagai tingkat 
pemerintahan untuk mengubah aturan dan peraturan mereka yang mengingkari hak-hak ekonomi, 
politik, dan hukum yang ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. 
(Transcend – Transgender Support and Education Society)
(Hilary Coulby for INTRAC)

Advokasi adalah proses kesinambungan yang bertujuan pada perubahan sikap, tindakan, kebijakan, 
dan perundangan dengan memengaruhi orang dan organisasi yang memiliki kekuasaan, system dan 
struktur pada tingkat-tingkat yang berbeda untuk kebaikan masyarakat yang terkena dampak oleh 
masalah atau isu tersebut. 
(Advocacy in Action: A Toolkit to Support NGOs and CBOs responding to HIV/AIDS, International 
HIV/AIDS Alliance, 2003, h. 12)

Advokasi adalah pembelaan, untuk mempertahankan atau merekomendasikan suatu ide kepada 
orang lain. 
(An Introduction to Advocacy, Training Gide, SARA Project, h.4)

Advokasi adalah aksi strategis yang ditujukan untuk menciptakan kebijakan publik yang bermanfaat 
bagi masyarakat atau mencegah munculnya kebijakan yangdiperkirakan merugikan masyarakat.
(Socorro Reyes, Local Legislative Advocacy Manual, Philippines: The Center for Legislative Develop-
ment, 1997).

Advokasi terdiri atas sejumlah tindakan yang dirancang untuk menarik perhatian masyarakat pada 
suatu isu, dan mengontrol para pengambil kebijakan untuk mencari solusinya. Advokasi itu juga 
berisi aktivitas-aktivitas legal dan politis yang dapat mempengaruhi bentuk dan praktik penerapan 
hukum. Inisiatif untuk melakukan advokasi perlu diorganisir, digagas secara strategis, didukung in-
formasi, komunikasi, pendekatan, serta mobilisasi 
(Margaret Schuler, Human Rights Manual)

Advokasi adalah aksi kolektif yang terencana untuk mengubah iklim politik yang melibatkan 
semua pengemban kepentingan (stakeholder), yang diarahkan untuk mengatasi isu-isu dan 
problem-problem spesifik melalui kebijakan publik.
(Laporan Akhir tentang Central Asian NGOs Advocacy Training and Study Tour, March 1-12,1999, The 
Philippines, The Center for Legislative Development)

Advokasi melibatkan berbagai strategi yang ditujukan untuk mempengaruhi pengambilan keputu-
san publik baik di tingkat lokal, nasional dan internasional; dalam advokasi itu secara khusus harus 
memutuskan: siapa yang memiliki kekuasaan dalam membuat keputusan; bagaimana cara mengam-
bil keputusan itu; dan bagaimana cara menerapkan dan menegakkan keputusan.
(Lisa VeneKlassen and Valerie Miller, The Action Guide for Advocacy and Citizen Participation, Wash-
ington D.C.: The Asia Foundation, 2002).

Advokasi adalah aksi yang strategis dan terpadu, oleh perorangan atau kelompok masyarakat untuk me-
masukkan suatu masalah ke dalam agenda kebijakan, dan mengontrol para pengambil keputusan untuk 
mengupayakan solusi bagi masalah tersebut sekaligus membangun basis dukungan bagi penegakan dan 
penerapan kebijakan publik yang di buat untuk mengatasi masalah tersebut. 
(Manual Advokasi Kebijakan Strategis, IDEA, Juli 2003) 
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Kegiatan 8. Prinsip-Prinsip& Etika Dasar Advokasi

Tujuan

Mengingatkan kembali peserta, dan membantu peserta agar lebih familiar dengan, prinsip-prinsip 
dasar advokasi termasuk hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam advokasi. 

Waktu

60 menit

Metode & Teknik

Kerja kelompok atau Continuum

Alat Bantu

Prinsip advokasi (tercetak atau tertulis di metaplan)

Metaplan

Alat tulis

Kertas plano

Flipchart

Bahan bacaan

• Bahan Bacaan 8.1. Prinsip dan Etika Dasar (Kaidah) Advokasi

• Bahan Bacaan 8.2. Prinsip-Prinsip Kunci Advokasi

Uraian Kegiatan

Bagian A. Bekerja dalam kelompok

Peserta dibagi menjadi kelompok kecil, yang masing-masing terdiri dari 4-5 orang. Masing-masing 
kelompok kemudian mendiskusikan dua atau tiga prinsip advokasi. Setiap kelompok berdiskusi untuk 
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menjawab pertanyaan mengenai prinsip advokasi yang menjadi bagiannya.

Pertanyaan untuk didiskusikan:

1. Apakah prinsip-prinsip tersebut dapat dilakukan dalam kerja-kerja advokasi anda? Mengapa ya, 
mengapa tidak? 

2. Faktor apa saja yang menghambat implementasi penuh prinsip-prinsip tersebut dalam kerja-kerja 
advokasi organisasi anda? Dari mana datangnya faktor itu?

Waktu untuk bekerja dalam kelompok 15 menit. 

Bagian B. Presentasi kelompok

Setiap kelompok kemudian presentasi di dalam kelompok besar. Diskusi disertai tanya jawab. Waktu 
untuk presentasi dan diskusi 45 menit.

 

 

Alternatif 

Menggunakan teknik continuum, fasilitator mempersiapkan pernyataan yang merefleksikan 
prinsip-prinsip advokasi. Disediakan juga tempat untuk menjalankan kegiatan ini, dapat dengan 
membagi area lantai menjadi dua bagian untuk yang setuju, dan tidak setuju. Fasilitator memba-
cakan satu per satu pernyataan tersebut. 

Para peserta memilih tempat sesuai dengan pendapat mereka. Peserta yang “setuju tapi …” atau 
“tidak setuju tapi …” dapat berdiri di tengah-tengah. Setiap kelompok jawaban diminta untuk 
menjelaskan alasan mengapa memilih posisi tersebut. Begitu juga apabila ada yang mengubah 
pendapat.

Kegiatan continuum ditutup fasilitator dengan refleksi bersama. Waktu yang diperlukan 60-90 
menit.

Contoh pernyataan continuum untuk didiskusikan:

1. Tujuan advokasi harus dirumuskan secara jelas. Semakin jelas rumusan tujuan semakin mu-
dah untuk dicapai.

2. Pendamping advokasi dapat melibatkan nilai-nilai pribadinya dalam kegiatan advokasi. 

3. Peran pendamping advokasi tidak terbatas.

4. Pendamping advokasi dapat mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan subjek advokasi.

5. Pendamping advokasi dapat sesekali tidak bebas dari konflik kepentingan politik, baik dari sisi 
desain dan pelaksanaan advokasi. 

6. Imbalan berbentuk materil maupun imateril bagi pendamping advokasi adalah wajar.

7. Keberhasilan dan kegagalan advokasi sepenuhnya tanggung jawab subjek advokasi.

8. Demi mencapai tujuan advokasi, pendamping advokasi boleh saja menggunakan segala 
pendekatan atau cara, termasuk janji-janji, hadiah, bahkan menggunakan pendekatan seksis. 
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Bahan Bacaan 8.1. 

Prinsip & Etika Dasar (Kaidah) Advokasi

Rick Henderson dan Mike Pochin (2001:83) menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) pertimbangan utama 
yang membentuk sebuah model skema gerakan advokasi:

1. Menempatkan nilai-nilai sebagai jantung dari upaya advokasi;

2. Tidak hanya fokus secara eksklusif pada isu-isu kepemilikan dan prinsip-prinsip atau praktik dan 
capaian, model skema ini berusaha untuk menyajikan yang lebih luas, konteks yang lebih inklusif 
untuk pengembangan advokasi.

3. Pembiayaan dan penyandang danaidealnya dikeluarkan dari proses pengembangan model ini un-
tuk menegakkan kemerdekaan advokasi. 

Setiap aspek dari model tersebut dijelaskan secara lebih rinci (Rick Henderson dan Mike Pochin, 2001: 
83-99) sebagai berikut:

1. Nilai-nilai (values);

Advokasi adalah dituntun oleh nilai (advocacy is values-driven). Oleh karena itu, advokasi dimulai 
dengan visi, bukan dengan serangkaian tugas yang ditentukan. Visi  suatu  gerakan advokasi tidak 
seragam, namun visi ini akan menjadi pegangan dalam merealisasikan  cita-cita sosial karena  
akan  mengatur  hal yang ingin  dicapai  dan cara merealisasikannya.  Paling tidak dalam gerakan 
advokasi akan dituntut dengan nilai-nilai seperti: 

a. Pilihan (choice);

b. Akses  (access);

c. Keadilan (justice);

d. Pembangunan  sosial (social development);

e. Dukungan (support);

f. Pemberdayaan (empowerment);

g. Pencegahan (prevention).
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2. Kepemilikan (ownership)

Kepemilikan nilai-nilai inti oleh sekelompok yang memiliki komitmen untuk mengubah suatu  
aspirasi menjadi kenyataan. Namun demikian, hal ini patut dipertimbangkan karena kontrol dan 
kepemilikan dalam advokasi dapat memunculkan kecurigaan dan kesalahpahaman  yang justru 
melemahkan gerakan advokasi.  Oleh karena itu, penting untuk membedakan kepemilikan dari 
kontrol proses advokasi. Organisasi yang mengelola advokasi tidak merasa bahwa mereka yang 
memiliki keahlian, namun   klien atau mitra  yang memiliki keahlian. Hal ini berarti nilai-nilai, 
prioritas, kebutuhan, dan pengalaman klien atau mitra yang membentuk fondasi dari setiap ske-
nario advokasi.  Dengan demikian, advokasi bertujuan untuk memperlihatkan keahlian mitra;

3. Prinsip (principles)

Prinsip akan menentukan jenis skema advokasi yang dilakukan suatu organisasi dan cara hal itu akan 
dilakukan. Prinsip-prinsip akan mencerminkan skema advokasi secara keseluruhan. Prinsip-prinsip 
advokasi yang menjadi landasan gerak advokasi seperti kemandirian, inklusi dan rasa hormat, 
pemberdayaan, loyalitas, kualitas perlindungan, dan lain-lain;

4. Kebijakan, pelatihan, dan praktik (policies, training, and practice)

Kebijakan menentukan batas-batas praktik skema advokasi. Ini berarti bahwa skema advokasi me-
merlukan kebijakan lebih lanjut karena kebijakan mencerminkan secara akurat sifat khas dari sebuah 
skema advokasi. Praktik advokasi akan ditentukan berdasarkan semua tahapan yang telah ditentukan 
sebelumnya dalam skema model advokasi. Manajemen, prinsip-prinsip dan kebijakan skema semua 
ditujukan untuk membangun kredibilitas organisasi. Kredibilitas bisa dikatakan sebagai sumber daya 
terbesar skema advokasi. Kredibilitas dari kelompok penerima manfaat adalah penting untuk legiti-
masi skema advokasi. Kredibilitas dari para pemangku kepentingan juga penting. Dengan demikian, 
bagian penting dari praktik advokasi terletak dalam upaya membangun ruang tempat advokasi yang 
baik dapat dilakukan. 

5. Pemantauan (monitoring)

Pemantauan bukan hanya tentang pengumpulan data, namun berkaitan dengan upaya menaf-
sirkan sehingga gambaran kekuatan dan kelemahan skema advokasi saat dapat diidentifikasi 
dan tindakan perbaikan dan/atau pengembangan baru yang direncanakan dapat dikembangkan. 
Oleh karena itu pemantauan adalah sumbu dalam membangun dan mempertahankan kredibili-
tas skema advokasi.

6. Capaian (outcomes)

Capaian advokasi pada umumnya lebih mengacu terhadap dampak keseluruhan dari kemitraan 
advokasi, nilai-nilai yang terealisasi serta tugas-tugas yang sudah dilakukan. Kemitraan advokasi 
dengan masyarakat mungkin capaiannya bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun durasinya. 
Berkaitan hal ini, tidak ada satu cara yang sederhana merekam hasil advokasi. Namun terdapat 3 
(tiga) pendekatan seperti umpan balik mitra, cerita kemitraan, dan catatan dari isu yang dibahas 
semua memiliki sesuatu untuk ditawarkan.  Cara kombinasi instrumen monitoring dapat men-
gungkapkan banyak tentang dampak skema ini.

7. Evaluasi (evaluation)

Jika advokasi berkaitan dengan nilai-nilai dalam tindakan, maka nilai-nilai, praktik, dan capaian 
advokasi perlu ditelisik melalui evaluasi menyeluruh.   Sistem evaluasi advokasi   tidak hanya 
fokus pada keutuhan berbagai tahap seperti dalam skema advokasi yang telah ditetapkan, namun 
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juga mempertimbangkan sejauh mana semua tahapan ini terkait bersama-sama untuk mencapai 
hasil skema advokasi. Keterhubungan setiap elemen dalam model skema advokasi memainkan 
peran penting dalam membawa prinsip-prinsip, praktik, dan capain upaya advokasi yang telah 
diprogramkan.

8. Pendanaan (funding)

Pendanaan tidak dimunculkan dalam model skema, namun demikian perlu mengembangkan 
beberapa ide dalam kaitannya dengan pendanaan advokasi. Hal ini penting agar gerakan advo-
kasi tidak terus menjadi bergantung pada pendanaan dari donatur. Dua kelemahan besar situasi 
ini adalah kemungkinan munculnya konflik kepentingan untuk skema pendanaan agar donatur 
tidak mendikte syarat-syarat advokasi sehingga dapat berpotensi merusak prinsip-prinsip organisasi.

Visi sebagai salah satu unsur terpenting bagi organisasi untuk melakukan advokasi juga dinyatakan 
oleh Richard Holloway dan Brenda Liswanisa. Menurut keduanya, advokasi yang dilakukan oleh suatu 
organisasi harus bertolak dari visi. Visi organisasi harus jelas dan dipahami serta dihargai oleh pihak 
lain atas apa yang diperjuangkan organisasi tersebut. Dengan kata lain, visi yang dipahami bersama 
akan menjadi landasan bagi semakin banyak orang untuk terlibat bersama untuk melakukan advo-
kasi (Roem Topatimasang, et.al., 2000:26).  Oleh karena itu, organisasi perlu membangun, mengem-
bangkan, dan memperkuat sumber kekuatan (Roem Topatimasang, et.al., 2000:26-27), antara lain:

1. Memiliki anggota yang aktif dalam jumlah besar;

2. Mampu menjangkau ke banyak kelompok masyarakat;

3. Mampu membangun persekutuan dengan kelompok (koalisi) yang juga kuat;

4. Memiliki kelompok lingkar inti yang   terdiri dari orang-orang yang berpengaruh dan dikenal luas;

5. Memiliki kepercayaan (credibility);

6. Keberadaannya diakui oleh warga anggota dan masyarakat (legitimacy);

7. Memiliki informasi yang cukup memadai;

8. Mampu merumuskan sejumlah isu dan alasan yang kuat untuk mempertahankannya;

9. Memiliki kemampuan dan kewenangan yang diakui dan dihormati;

10. Memiliki keteguhan moral dan membuktikannya.

Namun demikian, meskipun organisasi memiliki kekuatan, sebaiknya tidak mencoba atau menyaingi 
para pemegang kekuasaan politik yang ada. 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka terdapat keterkaitan antara visi dan prinsip organisasi dalam 
menjalani program advokasi. Berkaitan dengan prinsip-prinsip advokasi, organisasi advokasi di Ing-
gris telah mengadopsi Piagam Advokasi (The Advocacy Charter). Sejak diluncurkan pada tahun 2002, 
lebih dari 75 organisasi memberikan kontribusi untuk pengembangan piagam ini dan banyak organi-
sasi telah menggunakannya secara teratur sebagai alat untuk memfokuskan kerja-kerja advokasi pada 
isu-isu kunci advokasi dan memandu pekerjaan mereka. Piagam ini dirancang sebagaiseperangkat 
prinsip inti untuk advokasi:

1. Untuk menginformasikan praktik advokasi dan pelatihan;

2. Untuk meningkatkan kesadaran akan nilai advokasi;

3. Sebagai alat untuk bernegosiasi dengan pendanaan dan  badan-badan komisi;
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4. Sebagai mekanisme jaminan kualitas.

Sumber: Action for Advocacy, tanpa tahun

Dalam konteks ini, maka advokasi denganpendekatan berbasis hak harus dipandu oleh sejumlah 
prinsip. Prinsip yang paling penting adalah: (1) Partisipasi; (2) Nondiskriminasi; (3) Pemberdayaan; (4) 
Akuntabilitas;  dan (5) Hubungan dengan standar hak asasi manusia. Ketika proses intervensi, maka 
organisasi harus mematuhi prinsip-prinsip  berdasarkan pendekatan berbasis hak, yakni harus mem-
berdayakan, terutama bagi yang paling rentan, dan meningkatkan akuntabilitas.Organisasi yang akan 
melakukan advokasi semestinya meletakkan pemberdayaan di jantung intervensi. Hal ini merupakan 
salah satu tujuan dari intervensi yang dapat dicapai melalui proses karena proses itu sendiri adalah 
memberdayakan. Pemberdayaan berarti bahwa kapasitas masyarakat ditingkatkan untuk mengklaim   
hak.  Di sini intervensi juga harus membangun kekuatan yang ada. Pemberdayaan intrinsik dengan 
partisipasi dari penerima manfaat. Partisipasi berarti bahwa saluran partisipasi harus diciptakan dan 
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partisipasi harus aktif, bebas, dan bermakna.  Seiring dengannya organisasi juga harus membangun 
akuntabilitas dalam melaksanakan tugas-tugas. Akuntabilitas dipandang sebagai acuan untuk menga-
tur tanggung jawab. Bekerja pada peningkatan akuntabilitas berarti bekerja pada kekuatan yang ada dan 
mengidentifikasi kesenjangan pembangunan kapasitas (Ger Roebeling dan Jan de Vries, 2011: 196).

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan prinsip pendekatan berbasis hak, maka perlu dipahami beberapa 
perbedaan antara pendekatan berbasis hak asasi manusia (Human Rights-Based Approaches (HRBA)), 
pendekatan berbasis hak (Rights-Based Approaches (RBA)), dan pendekatan berbasis hak  atas pembangu-
nan (Rights-based Development (RBD)) sebagai berikut:

Pendekatan Fokus Tindakan Kekuatan Potensi Kelemahan
HRBA Kewajiban pemerintah, 

kapasitas dan tindakan 
serta pembawa hak.

Berdasarkan pada hu-
kum, legitimasi, sinergi, 
fondasi normatif.

Abstrak, berpusat pada 
negara, top down.

RBA Tuntutan dan suara 
warga negara.

Partisipasi dan pem-
berdayaan.

Terlepas dari akar ma-
salah penyebab kemi-
skinan dan kapasitas 
pemerintah.

RBD Akuntabilitas timbal 
balik.

• Menyatukan suara 
dan tanggapan, 
pergeseran relasi 
kekuasaan untuk 
kesejahteraan 
semua; meng-
hubungkan praktik 
pembangunan 
menuju kepatuhan 
hukum. 

• Menyasar akar 
masalah penyebab 
kemiskinan. 

• Memiliki me-
kanisme untuk 
mengatasi korupsi.

Karakter hukum hak 
asasi manusia dapat 
menjadi tersebar.

Sumber:  Sheena Crawford  dan Anna Würth, 2007.

Contoh penerapan pendekatan berbasis hak dapat mengacu pada prinsip-prinsip advokasi kekerasan 
terhadap perempuan. Advokasi kekerasan terhadap perempuan mempunyai kekhasan dibandingkan 
proses advokasi pada umumnya.  Oleh karena itu, proses advokasi anti kekerasan terhadap perem-
puan semestinya memegang sejumlah prinsip (Eko Bambang Subiyantoro, 2006: 7-8) sebagai berikut:

1. Advokasi sebagai alat transformasi sosial. Prinsip ini menekankan bahwa advokasi tidak saja 
bertujuan adanya perubahan dalam tingkat kebijakan, namun lebih menekankan pada pem-
berdayaan diri sendiri. Hal ini dikarenakan advokasi adalah sebagai bagian dari gerakan sosial, 
yang berbasis pada pengorganisasian masyarakat dan pemberdayaan gerakan sendiri;
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2. Kekuatan advokasi tergantung pada kemapanan upaya pengorganisasian yang telah berjalan. 
Advokasi tidak hanya mengandalkan kekuatan internal organisasi tetapi juga memerlukan 
kekuatan eksternal. Artinya, advokasi tidak saja kerja penguatan organisasi, tetapi juga penguatan 
jaringan;

3. Mengutamakan hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan bagi korban kekerasan. Dalam 
hal ini advokasi dan pemulihan korban harus saling mendukung, tidak bertentangan antar 
kedua kepentingan, baik korban maupun pihak yang melakukan advokasi;

4. Proses advokasi sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan transparansi. 
Prinsip ini berlaku umum sebagai bagian dari landasan pelaku gerakan sosial;

5. Proses advokasi mencakup tahapan pascaadvokasi. Proses advokasi tidak sebatas pada pra 
advokasi, selama proses advokasi saja, tetapi juga meliputi pascaadvokasi. Tahap ini justru penting 
karena kalau tidak dilakukan penguatan dapat mengubah orientasi yang sudah terbangun selama 
proses advokasi;

6. Advokasi di tengah budaya kekerasan menuntut kesiapan dengan sistem perlindungan 
bagi perempuan pendamping korban. Hal ini dikarenakan mereka juga rentan terhadap 
stigmatisasi, pengucilan, dan serangan.

Contoh penerapan prinsip-prinsip partisipasi anak ketika melibatkan anak dalam advokasi yang di-
identifikasi oleh David Cohen, et.al., (2010:12-13) semakin menunjukkan pentingnya pendekatan ber-
basis hak dalam advokasi. Jika partisipasi dapat berjalan secara efektif dan bermakna, maka perlu 
dipahami bahwa partisipasi sebagai suatu proses. 
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Selain merujuk pada prinsip-prinsip advokasi, organisasi yang akan melakukan advokasi juga harus 
mengenali dan memahami beberapa kaidah asas yang dijadikan titik tolak advokasi.   Roem Topati-
masang, et.al., (2000:22-23) menyampaikan sejumlah asas yang menjadi koridor untuk melakukan 
advokasi:

1. Mulai dengan berbaik sangka

Meskipun advokasi upaya menentang suatu kebijakan publik, tidak berarti bahwa semua poli-
tisi dan pembuat kebijakan brengsek. Oleh karena itu, perlu ditumbuhkan rasa berbaik sang-
ka karena di antara mereka masih ada yang baik, berintegritas, dan memihak, namun karena 
struktur, iklim, dan proses politik belum memihak kepada mereka;

2. Gagaskan kemenangan-kemenangan kecil lebih dulu

Upaya mengubah kebijakan merupakan ajang pertarungan yang rumit, kompleks, dan mem-
butuhkan proses panjang, serta melibatkan faktor yang sulit diduga sebelumnya atau di luar 
kendali. Oleh karena itu, jangan terlalu ambisi mencapai hasil yang besar dan berpikir realistik 
menggapai kemenangan kecil dulu, kemudian bertahap maju menuju kemenangan besar;

3. Kerjakan hal yang telah direncanakan

Karena advokasi merupakan pekerjaan jangka panjang, maka tetaplah berkomitmen untuk 
melaksanakan halyang telah direncanakan.  Dinamika dunia politik sering menggoda untuk 
memutuskan mengubah rencana. Oleh karena itu, perlu melakukan analisis sebelum melaku-
kan perubahan rencana;

4. Tetap pada inti persoalan dan jadikan isu yang diusung tetap relevan

Perubahan keadaan yang sedemikian cepat dan dinamis dalam dunia politik dan kegiatan advo-
kasi, tidak boleh mempengaruhi, mengaburkan, atau melencengkan inti permasalahan dari isu 
yang diperjuangkan.  Selain itu, tetap membuat isu yang diusung tetap relevan dengan tuntutan 
masyarakat sehingga tetap mendapatkan dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, berangkat 
dari isu lokal, kemudian dapat dikembangkan menjadi isu nasional;

5. Bersedia bermufakat

Meskipun sikap tegas tetap diperlukan, namun kegiatan advokasi selalu mengharuskan organi-
sasi berhubungan dan saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Untuk itu, maka kese-
diaan untuk bermufakat atau berkompromi perlu dikedepankan.  Namun demikian, menjadi 
penting untuk menetapkan dalam hal apa saja, dengan siapa saja, kapan saja, dan sampai batas 
mana bisa berkompromi dan/atau sama sekali tidak bisa ditawar-tawar;

6. Jangan mau ditakut-takuti atau menakut-nakuti

Dalam advokasi, sering tidak bisa dihindari suatu kenyataan bahwa akan tetap ada pihak yang 
menjadi lawan karena merasa dirugikan kepentingannya. Pada titik ini, biasanya mereka akan 
menggunakan kekuasaan untuk mengintimidasi.  Oleh karena itu, jangan takut apabila pesan 
advokasi didukung dengan bekal data dan informasi yang kuat, argumentasi yang jelas, dan 
mendapatkan dukungan dari anggota dan masyarakat. Namun, tindakan intimidasi lawan, 
jangan dilawan dengan cara yang sama karena advokasi dilandasi asas antikekerasan;

7. Bersikap kreatif dan tetap kreatif

Advokasi membutuhkan daya cipta dan imajinasi yang tinggi, terutama berkaitan dengan 
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kegiatan-kegiatan seperti lobby, kampanye, pendidikan anggota, pengorganisasian basis dan 
pengerahan massa aksi.  Upaya advokasi bisa gagal karena isu advokasi yang diusung tidak 
mendapatkan pembenaran moral dan etika, lawan menggunakan berbagai cara dan piranti 
(strategi, taktik, media) yang jauh lebih kreatif dan cerdas. 

Sumber Referensi: 

• Action for Advocacy, The Advocacy Charter, tanpa tahun.

• David Cohen, et.,al., Advocacy Toolkit: A Guide to Influencing Decisions that Improve Children’s 
Lives, United Nations Children’s Fund (UNICEF), New York, 2010.

• Eko Bambang Subiyantoro, Advokasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan; Pengalaman Forum 
Belajar Bersama Komnas Perempuan, Komnas Perempuan, 2006.

• Ger Roebeling andJan de Vries, Advocacy and Policy Influencingfor Social Change, Technical Ass-
sistance for Civil Society Organisations – TACSO, 2011.

• Rick Henderson and Mike Pochin, A Right Result? Advocacy, Justice and Empowerment, The Policy 
Press, 2001.

• Roem Topatimasang, et.al., Mengubah Kebijakan Publik, REaD Books, Yogyakarta, 2000.

• Sheena Crawford  and Anna Würth, Training on Human Rights-Based Approaches to Development: 
Experiences and Materials 2006, GTZ, 2007.

• 
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Bahan Bacaan 8.2. 

Prinsip-Prinsip Kunci Advokasi

Prinsip-prinsip kunci advokasi terdiri dari:

1. Kejelasan tujuan

Pendamping advokasi memiliki target, tujuan dan aktivitas terencana yang berada di dalam doku-
men dasar kelompok advokasi, dan pendamping advokasi harus dapat menunjukkan bagaimana 
target, tujuan dan aktivitas tersebut memenuhi prinsip-prinsip. Pendamping advokasi harus me-
mastikan bahwa orang-orang yang mereka wakili dalam advokasi, lembaga target advokasi dan 
pemberi donor memiliki informasi tentang cakupan dan batasan peran agen advokasi.

2. Independensi

Pendamping advokasi independen, dan sebisa mungkin bebas dari konflik kepentingan, baik 
dari sisi desain dan pelaksanaan advokasi, dan berupaya aktif mengurangi konflik kepentingan.

3. Pendekatan berpusat pada orang

Pendamping advokasi memastikan bahwa keinginan dan kepentingan orang-orang yang mereka 
advokasikan terwakili dalam kerja-kerjanya. Pelaku advokasi haruslah tidak menghakimi dan 
menghormati kebutuhan, pandangan, budaya dan pengalaman masyarakat.

4. Pemberdayaan

Pendamping advokasi akan memberdayakan dan mendorong subjek advokasi untuk mampu 
mengadvokasi diri sendiri. Masyarakat yang mengakses pelayanan harus didengar pendapat-
nya mengenai di tingkat mana mereka akan terlibat dan cara advokasi yang mereka inginkan. 
Ketika subjek advokasi tidak memiliki kemampuan atau kapasitas untuk mempengaruhi hal 
yang diadvokasi, pelaku advokasi harus mengupayakan adanya proses yang memberdayakan. 
Pendamping advokasi akan memastikan bahwa orang-orang yang berkeinginan, dapat, dan 
mampu mempengaruhi serta terlibat dalam aktivitas yang lebih luas.

5. Kesempatan yang sama

Kelompok advokasi memiliki kebijakan untuk kesempatan yang sama, yang mengakomodir 
kebutuhan aksi pro-aktif dalam menghadapi semua bentuk ketimpangan, diskriminasi dan 
eksklusi sosial. Pendamping advokasi harus memiliki sistem pembagian waktu yang adil dan 
merata antar pelaku advokasi.

6. Aksesibel

Advokasi akan diselenggarakan tanpa biaya bagi yang berhak. Ketika ada yang membutuhkan 
atau menginginkan untuk membayar jasa advokasi, atau ketika seseorang telah menunjuk per-
wakilan atau pengacara yang menghendaki advokasi dilakukan untuk kliennya, harus dibuat 
prosedur yang menjaga subjek advokasi dan menjamin tidak adanya penyalahgunaan keuangan. 
Pendamping advokasi akan menargetkan terjaminnya akses bagi masyarakat yang difasilitasi 
pada bangunan, kebijakan, prosedur, dan materi publikasi yang dihasilkan.

7. Pendamping pendukung
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Pendamping menjamin bahwa asisten pendamping dipersiapkan, dilatih, dan didukung dengan 
baik dalam menjalankan perannya, dan disediakan kesempatan untuk mengembangkan penge-
tahuan, keahlian dan pengalaman.

8. Akuntabilitas

Pendamping advokasi harus memiliki sistem yang memungkinkan evaluasi dan pengawasan 
yang efektif atas kerjanya, termasuk identifikasi hasil bagi masyarakat yang didukung. Semua 
yang didampingi mendapatkan nama pendampingnya, dan cara menghubungi pendamping.

9. Kerahasiaan

Pendamping akan memiliki kebijakan tertulis mengenai kerahasiaan yang sesuai dengan perun-
dang-undangan mengenai hak atas privasi. Kebijakan ini harus menjabarkan bagaimana infor-
masi mengenai seseorang yang membutuhkan pendampingan dapat dibuka, dan juga kondi-
si-kondisi yang memungkinkan kerahasiaan dilanggar. Pendamping harus juga menyadari situasi 
yang mengharuskan adanya peringatan pengamanan bagi seseorang, termasuk anak-anak.

10. Pengaduan

Pendamping harus memiliki kebijakan tertulis yang menjelaskan bagaimana seseorang, terma-
suk pihak yang berkepentingan (stakeholders), dapat mengajukan pengaduan atau memberi 
masukan mengenai pendampingan atau mengenai pendamping. Ketika diperlukan, organisasi 
pendamping dapat memperbolehkan orang yang didampingi untuk menghubungi pihak ekster-
nal yang independen untuk mengajukan pengaduan.

11. Pengamanan

Prosedur dan kebijakan yang jelas harus dibentuk untuk menjamin pengamanan teridentifi-
kasi dan ditindaklanjuti. Pendamping akan didukung untuk memahami bentuk-bentuk dari 
kesewenangan dan kelalaian, permasalahan terkait kerahasiaan dan apa yang harus dilakukan 
apabila ada kecurigaan bahwa yang didampingi sedang dalam bahaya.

Sumber Referensi:

Empowerment Matters CIC and the National Development Team for Inclusion (NDTi), Advocacy 
QPM – Recognising Quality in Independent Advocacy – Code of Practice, Revised Ed., 2014. 
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Bagian 2.2 Memperkuat Fondasi Advokasi, Memeriksa Kekuatan & Tan-
tangan Advokasi
Bagian ini mengajak peserta untuk memperkuat fondasi advokasi yang sudah dimiliki, serta memeriksa 
kekuatan dan tantangan yang akan dihadapi. Peserta juga diingatkan kembali mengenai pendekatan 
berbasis hak yang diharapkan akan digunakan sebagai pisau analisis dalam melakukan kegiatan 
advokasi.

“Advokasi yang efektif masih dapat dilakukan bahkan jika kita tidak memiliki kapa-
sitas penuh dalam setiap orang dari arena-arena tersebut. Sementara kita berusaha 
untuk memperkuat fondasi kita, hal ini seharusnya tidak mencegah atau mengha-
langi kita melakukan advokasi.”

Kegiatan 9. Memperkuat Fondasi Advokasi

Tujuan

Kegiatan ini dirancang agar peserta mengetahui area-area penting dalam Pengadilan Tipikor sebagai 
dasar untuk merencanakan dan melakukan advokasi yang efektif.

Waktu
90 menit

Metode & Teknik
Diskusi kelompok

Alat Bantu
Alat tulis

Kertas plano
Flipchart

Bahan Bacaan
• Bahan Bacaan 9.1. Memperkuat Fondasi Advokasi
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Uraian Kegiatan
Kegiatan yang disarankan, bagian ini dibagi tiga bagian: 

Bagian A. Merumuskan area advokasi

Bagian pertama, dalam kelompok besar fasilitator memimpin diskusi untuk merumuskan area-area 
fondasi advokasi. Waktu yang digunakan 15 menit.

Bagian B. Kerja kelompok

Para peserta bekerja dalam kelompok untuk merumuskan area-area penting dalam Peradilan Tipikor 
yang sebaiknya dibangun dan dirawat dalam advokasi mereka. Bagian ketiga presentasi kelompok. 
Kerja kelompok ini diberi waktu 30 menit.

Bagian C. Presentasi kelompok

Setiap kelompok kemudian mempresentasikan hasil diskusinya ke dalam kelompok besar. Kelompok 
lain dapat memberi masukan atau bertanya untuk berdiskusi lebih jauh. Waktu sekitar 45 menit.
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Bahan Bacaan 9.1.

Memperkuat Fondasi Advokasi

Menurut David Cohen et. al., (2010: 9) setiap organisasi  penting untuk membangun dan memelihara 
landasan  advokasi  sebagai suatu proses yang bersifat terus-menerus dan  memperluas seluruh tahapan  
dan  strategi advokasi.  Dalam kaitan ini, terdapat 8 (delapan)  area yang dapat memperkuat kapasitas, 
memperluas jangkauan, dan meningkatkan efektivitas kerja-kerja advokasi yang akan dilakukan oleh 
organisasi. Kedelapan area  tersebut dapat dilihat melalui ilustrasi diagram di bawah ini. 

Sumber: David Cohen et. al., 2010

Uraian dari setiap area yang dapat memperkuat upaya advokasi yang dilakukan suatu organisasi 
menurut David Cohen et. al., (2010: 10-14) dapat  diuraikan sebagai berikut:

1. Kredibilitas(credibility)

Kredibilitas organisasi merupakan area yang penting untuk meningkatkan efektivitas dan 

52 | Modul Pelatihan Advokasi Pengadilan Tipikor



mempeluas jangkaun advokasi. Kredibilitas organisasi  dapat terbangun apabila organisasi 
telah mendapatkan kepercayaan dari komunitas yang didampingi. Kredibilitas organisasi ter-
bentuk melalui nilai-nilai yang diperjuangkan oleh organisasi. Nilai-nilai yang diperjuangkan 
tersebut termanifestasikan melalui aktivitas yang dijalankan organisasi seperti riset dan analisis 
berbasis pada pendataan yang kuat.  

Beberapa elemen yang dapat membangun kredibilitas yang perlu diperhatikan oleh setiap organisasi 
yang akan melakukan advokasi sebagai berikut:

2. Keterampilan (skills)

Pada dasarnya advokasi yang dilakukan oleh suatu organisasi merupakan sekumpulan  keterampilan 
(keahlian)  yang menggabungkan pengetahuan, penilaian yang baik dan pemecahan masalah secara 
kreatif.  Membangun keterampilan advokasi membutuhkan komitmen organisasi untuk mengem-
bangkan pelatihan, peningkatan kapasitas dan mempromosikan kemampuan staf untuk terlibat 
dengan beragam orang, baik di dalam kantor maupun  dengan mitra, termasuk  jaringan. 

Beberapa elemen yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan (keahlian) organisasi 
yang akan melakukan advokasi dapat dilihat di bawah ini:
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3. Koordinasi di dalam organisasi dan kepemimpinan(Intra-office coordination and 
leadership)

Advokasi membutuhkan kerjasama yang kuat antara anggota staf dan mensyaratkan 
kepemimpinan yang kuat. Kerjasama dan kepemimpinan ini akan mendukung serangkaian 
aktivitas seperti mengumpulkan dan menganalisis data atau berkomunikasi untuk mem-
pengaruhi para pengambil keputusan. 

Beberapa elemen yang diperlukan untuk melakukan koordinasi dan kepemimpinan untuk 
meningkatkan efektivitas advokasi dapat dilihat melalui ilustrasi berikut ini:
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4. Kapasitas untuk  Menghasilkan dan Mengkomunikasikan Data-Data yang Relevan 
(Capacity to generate and communicate evidence)

Data-data (bukti) untuk mendukung advokasi akan meningkatkan kredibilitas organisasi dan 
dapat meyakinkan para pembuat keputusan untuk mendukung masalah yang ada. Pengumpu-
lan data, penelitian, analisis, organisasi, dan manajemen memberikan dasar untuk bukti kuat. 

Bukti ini, bagaimanapun juga harus ditafsirkan dan kemudian dikomunikasikan pada waktu 
yang tepat, pihak yang relevan, dan dengan cara yang tepat sehingga  akan memiliki dampak 
yang diinginkan.  Bukti-bukti yang ada mengarah pada masalah, penyebab masalah, dan solusi 
untuk masalah yang ada.  Dalam konteks ini, penting untuk membuka transparansi tentang 
metodologi dan tidak melebih-lebihkan temuan. Hal ini akan menambah kredibilitas dan 
membantu keuntungan argumen publik upaya advolasi. 

Beberapa elemen yang dapat mendukung kapasitas advokasi yang dilandasi dengan data-data 
(bukti) dapat dilihat melalui ilustrasi sebagai berikut:

5. Kemampuan untuk Menganalisis Risiko (Ability to assess risks)

Terdapat risiko dalam melakukan advokasi, serta risiko dalam memilih untuk tidak 
melakukan advokasi.  Pilihan ini mungkin juga akan mempengaruhi kehidupan para 
pelaku dan orang-orang yang terlibat, termasuk anak-anak dan perempuan, dalam upaya  
advokasi. Oleh karena itu, setiap organisasi yang melakukan advokasi perlu mengevaluasi 
potensi risiko dan keuntungan melakukan versuspotensi kerugian apabila tidak melaku-
kan advokasi. 
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Beberapa elemen yang dapat dipergunakan untuk menganalisis risiko advokasi dapat dili-
hat dalam ilustrasi di bawah ini:

6. Kapasitas untuk Bekerja dengan Komunitas (Capacity to work with community)

Pelibatan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam upaya advokasi sangat penting untuk 
menyelaraskan advokasi dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia (human rights-based ap-
proach).Ketika mendukung suatu komunitas untuk berpartisipasi dalam advokasi, maka menjadi 
penting untuk bekerja dengan mereka sehingga dapat memahami dampak yang ingin mereka capai, 
dan membantu  merancang langkah-langkah untuk merealisasikan dampak tersebut.  Pada titik ini, 
metodologi untuk menggunakan peran semua aktor kunci yang terlibat harus didasarkan pada par-
tisipasi yang dilandasi etika  dan bermakna. Ini berarti bahwa partisipasi komunitas dalam advokasi 
harus relevan dengan konteks sosial dan budaya mereka. 

Beberapa elemen yang dapat meningkatkan kapasitas untuk bekerja dengan komunitas, termasuk 
upaya mendorong partisipasi komunitas dalam melakukan advokasi dapat dilihat melalui ilustrasi 
berikut ini:
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7. Kemitraan jangka panjang yang dapat memperkuat  dan memperluas advokasi (Part-
ners and networks that form a broad base for advocacy)

Kemampuan untuk membangun relasi, baik perseorangan, masyarakat dan kelembagaan, sangat 
penting agar advokasi yang dilakukan dapat efektif. Relasi yang baik memungkinkan organisasi 
untuk mencapai sasaran advokasi yang telah ditetapkan.  Upaya membangun relasi tersebut 
juga perlu memahami dinamika relasi kuasa yang terjadi. Di samping itu, organisasi juga perlu 
memiliki kapasitas untuk melibatkan publik yang lebih luas.  Oleh karena itu, organisasi harus 
dapat menanggapi dinamika relasi yang ada dengan cara yang tepat. Sejalan dengan upaya tersebut, 
organisasi juga semestinya memberikan tanggapan timbal balik agar dapat memperkuat tanggung 
jawab dan memelihara kemitraan.  

Beberapa elemen yang penting diperhatikan untuk meningkatkan kapasitas untuk dapat bekerja 
dengan komunitas dapat dilihat melalui ilustrasi di bawah ini:
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8. Sumber Daya yang Memadai (Sufficient resources)

Advokasi membutuhkan investasi dana, waktu staf, dan materi advokasi selama jangka waktu ter-
tentu. Ketersediaan sumber daya yang memadai akan berimplikasi terhadap bentuk dan strategi 
advokasi yang telah direncanakan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui kemungkinan 
sumber daya yang tersedia menangani masalah yang mengemuka melalui advokasi. 

Beberapa elemen yang dapat mengembangkan sumber daya yang memadai dapat dilihat melalui 
ilustrasi sebagai berikut:

Sementara itu, menurut John Andrew Young dan Aneeqa Chowdhury (tanpa tahun: 8) mem-
bagi 3 (tiga) area yang dapat meningkatkan efektivitas advokasi. Ketiga area advokasi tersebut 
harus terus dibangun dan dipelihara secara berkesinambungan karena area advokasi 
ini akan mendukung tujuan advokasi dan meningkatkan f leksibilitas proses imple-
mentasi.  Ketiga area advokasi tersebut dapat dilihat melalui ilustrasi di bawah ini. 
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Uraian dari ketiga area dan elemen-elemen yang perlu mendapatkan perhatian organisasi karena  dapat 
menjadi  faktor yang berkontribusi terhadap keefektifan advokasi suatu organisasi (John Andrew Young dan 
Aneeqa Chowdhury, tanpa tahun: 8-9) sebagai berikut:

1. Kredibilitas (credibility)

Advokasi yang efektif  mensyaratkan  adanya kepercayaan dari  para pemangku kepentingan (stake-
holders).Spirit  dan  kerja sama tim ditambah dengan praktik advokasi berbasis bukti membentuk 
pilar kredibilitas advokasi yang dilakukan suatu organisasi. 

Elemen-elemen yang membentuk kredibilitas organisasi yang melakukan advokasi dapat dilihat 
melalui ilustrasi berikut ini:

2. Kapabilitas (capability)

Advokasi merupakan instrumen yang menggabungkan pengetahuan, penilaian yang baik dan 
pemecahan masalah secara kreatif. Membangun seperangkat keterampilan (keahlian) untuk 
advokasi membutuhkan komitmen untuk mengembangkan pelatihan dan peningkatan kapasi-
tas, mendukung keterlibatan staf di organisasi. 

Elemen-elemen yang membentuk kapabilitas organisasi untuk meningkatkan keefektifan organisasi 
dalam melakukan organisasi dapat dilihat melalui ilustrasi berikut ini:
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3. Kerjasama (coordination)

Kemampuan untuk membangun relasi yang berkelanjutan dan kerjasama secara profe-
sional dengan lembaga di luar sangat penting bagi advokasi yang efektif. Kolaborasi antara 
mitra, baik sektor publik maupun sektor swastadapat menjangkau komunitas (publik) yang 
lebih luas. 

Elemen-elemen yang dapat meningkatkan kerja sama organisasi untuk meningkatkan 
efektivitas advokasi organisasi dapat dilihat melalui ilustrasi di bawah ini:

 Sumber Referensi:

• David Cohen et. al,  Advocacy Toolkit: A Guide to Influencing Decisions that Improve Children’s 
Lives, UNICEF, 2010.

• John Andrew Young dan Aneeqa Chowdhury, Advocacy Toolkit: A Guide to Shaping Decisions 
that Improve Community Health, Mid-Atlantic Association of Community Health Centers, 
tanpa tahun.
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Kegiatan 10. Kekuatan dan Tantangan Advokasi Anda

Tujuan

Para peserta dapat mengenali kapasitas yang diperlukan untuk kerja-kerja advokasi yang mereka 
lakukan, baik secara individu maupun organisasi

Waktu
90 menit

Metode & Teknik
Diskusi kelompok

Alat Bantu

Alat tulis

Selotip kertas

Kertas plano

Flipchart

Laporan hasil pemantauan masing-masing organisasi

Lembar Kerja
Lembar Kerja 1 - Tabel Mengukur Kekuatan

Bahan Bacaan

• Bahan Bacaan 10.1. Memeriksa Kekuatan dan Tantangan Advokasi

• Bahan Bacaan 10.2. Kecakapan Advokasi Kebijakan

Uraian Kegiatan

Bagian A. Pengantar Diskusi

Fasilitator memberi penjelasan kepada seluruh peserta mengenai tujuan kegiatan dan menampilkan 
tabel yang harus diisi, beserta penjelasan pengisian. Para peserta bekerja dalam kelompok berdasar-
kan organisasi.
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Bagian B. Pengisian tabel

Di dalam kelompok, para peserta mengisi tabel mengenai kapasitas yang diperlukan agar advokasi ber-
jalan efektif, serta dukungan apa yang dibutuhkan untuk mencapai kapasitas tersebut. Waktu yang 
diberikan untuk mengisi tabel adalah 20 menit.

Bagian C. Presentasi kelompok

Setiap kelompok kemudian menyampaikan hasil diskusinya di hadapan seluruh kelas, untuk kemudian 
dapat dikomentari atau diperjelas oleh kelompok lain. Waktu presentasi masing-masing kelompok 10 
menit.

Bagian	D.	Refleksi

Setelah semua kelompok menyelesaikan presentasi, fasilitator menutup dengan refleksi bersama.

 

Lembar Kerja 1 – Mengukur Kapasitas Advokasi

Faktor-faktor yang 
membuat organisasi 
anda bekerja efekti 

dalam advokasi

Kapasitas individu Kapasitas organisasi Dukungan yang
dibutuhkan
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Bahan Bacaan 10.1.

Memeriksa  Kekuatan dan  Tantangan Advokasi

Advokasi yang dilakukan oleh suatu organisasi, maka menjadi penting untuk melakukan penilaian konteks 
keseluruhan tempat organisasi tersebut melaksanakan aktivitasnya. Konteks tersebut berkaitan dengan 
kekuatan-kekuatan masyarakat utama  dan relasi kuasa yang akan mempengaruhi upaya advokasi.  
Salah satu analisis yang berguna untuk meletakan upaya advokasi suatu organisasi adalah melalui 
analisis makro yang menggambarkan karakteristik masyarakat yang memiliki 3 (tiga) sektor yang 
saling terkait  (Valerie Miller dan Jane Covey, 2005:29). Ketiga sektor ini dapat diilustrasikan melalui 
diagram berikut ini:

Dalam relasi yang diasumsikan relatif seimbang ini, maka masyarakat sipil dapat berperan memaju-
kan nilai bersama, kepentingan komunitas, dan kewarganegaraan. Sementara pasar menumbuhkan 
kegiatan ekonomi dan kekayaan material. Sedangkan negara membuat, menentukan, dan menegak-
kan aturan yang menata masyarakat. Negara idealnya berperan menjamin hak semua warga negara, 
termasuk keamanan, pemuasan kebutuhan dasar, dan kebebasan warga negara.  Pada titik ini advo-
kasi warga negara menjadi menjadi penting untuk masyarakat yang berdaya dan menjaga kekuasaan 
agar bertanggung jawab terhadap kepentingan umum (Valerie Miller dan Jane Covey, 2005: 29).

Pandangan senada juga disampaikan oleh Carol J. De Vitadan Cory Fleming (ed), 2001: 13 yang menya-
takan bahwa apabila suatu organisasi membuat keputusan mengembangkan kapasitas organisasi ke-
tika hendak melakukan advokasi, maka organisasi harus memperhatikan lingkungan yang dapat mem-
pengaruhi keputusan tersebut.Dalam konteks ini, terdapat 3 (tiga) kelembagaan (institusional) yang 
membentuk lingkungan suatu organisasi yang berpotensi  mempengaruhi rencana tersebut yaitu: 

1. Bisnis (business);
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2. Pemerintah (government);

3. Lembaga nirlaba (nonprovit organization).

Ketiga lembaga-lembaga ini saling berinteraksi dan bereaksi satu sama lain yang kemudian akan 
menghasilkan adanya  pertukaran ide, sumber daya, dan tanggung jawab.  Dengan kata lain, keputu-
san manajemen organisasi terkait dengan  rencana pengembangan dan peningkatan kapasitas organisasi 
perlu mencermati  dinamika lingkungan organisasi yang selalu berubah .

Selain itu,organisasi juga dipengaruhi oleh kekuatan eksternal seperti faktor sosiodemografi, kondisi 
ekonomi, dinamika politik, dan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. Konvergensi keempat fak-
tor ini juga akan menciptakan konteks lingkungan yang akan mempengaruhi inisiatif pengembangan 
kapasitas organisasi. 

Konteks lingkungan yang akan mempengaruhi inisiatif suatu organisasi untuk mengembankan kapasi-
tas suatu organisasi, termasuk rencana pengembangan dan peningkatan kapasitas advokasi dapat dilihat 
melalui ilustrasi di  bawah ini. 

Relasi ketiga lembaga dan konteks lingkungan ini berkaitan erat dengan pertanyaan suatu organisasi 
melakukan advokasi yaitu untuk apa melakukan advokasi (what is advocacy for).Advokasi bertujuan 
untuk membawa perubahan. Jika kita ingin mengembangkan budaya advokasi yang kuat, maka segala 
sumber daya organisasi diletakkan sebagai upaya mewujudkan  perubahan tersebut (Rick Henderson 
dan Mike Pochin, 2001: 57).

Terdapat  model kerangka hubungan (model of framework relationships) yang menyediakan konteks 
ideologi dan struktural untuk proses perubahan sosial dan perubahan kebijakan sosial dari upaya  
advokasi.  Konteks ini yang akan mempengaruhi upaya advokasi suatu organisasi.   Menurut  Endow-
ment Fund,  model ini  meliputi  keterkaitan antara   3 (tiga)  dimensi, yaitu (1) perubahan sosial; (2) 
perubahan kebijakan; dan (3)  advokasi (Kendall Guthrie, et.al., 2005:18).  Model kerangka hubungan 
antar dimensi tersebut dapat diilustrasikan melalui diagram di bawah ini:
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Perubahan Sosial 

Dampak dari perubahan sosial memiliki skala besar. Model perubahan ini mencakup perubahan ke-
bijakan dan advokasi, tetapi diarahkan pada perubahan kondisi fisik dan/atau sosial yang lebih luas. 
Konsekuensi (hasil) logisdari perubahan sosial ini berkaitan dengan kondisi kemiskinan, lingkungan, 
kesehatan, kesetaraan, demokrasi dan sebagainya. Perubahan sosial ini diukur pada level elemen ke-
hidupan manusia, baik individu dan populasi maupun kondisi ekologis spesies. 

Perubahan Politik 

Perubahan kebijakan menargetkan perubahan di arena kebijakan, termasuk pengembangan ke-
bijakan dan implementasi. Konsekuensi (hasil) logis dari perubahan kebijakan mungkin meng-
hasilkan  kebijakan yang  baru atau revisi (amandemen) kebijakan,  penegakan kebijakan, alo-
kasi dan distribusi sumber daya yang memadai dan sebagainya. Dampak dari upaya perubahan 
kebijakan akan berkaitan dengan konteks perubahan struktural dan normatif dari masyarakat 
dan lembaga. 

Advokasi 

Advokasi merupakan strategi untuk mencapai perubahan sosial atau kebijakan, termasuk pembing-
kaian isu, mengembangkan aliansi, dan mengumpulkan serta menyebarluaskan data. Dampak dari 
upaya  advokasi akan menghasilkan infrastruktur yang penting yang mengarah pada adanya peru-
bahan kebijakan kemudian akan menghasilkan perubahan sosial. Contoh kunci dari dampak upa-
ya advokasi misalnya terbangunnya aliansi strategis, munculnya kesadaran masyarakat, kehendak 
publik, dan  kemauan politik.

Sumber: Organizational Research Services, 2007.

Dalam konteks ini, maka upaya advokasi dan perubahan kebijakan sering dipandang sebagai in-
vestasi di infrastruktur masyarakat, opini publik, kemauan politik atau adopsi kebijakan itu sendiri.  
Kedua upaya ini semestinya   dibingkai sebagai  upaya menunjangperubahan sosial, sebuah konsep 
yang cenderung lebih komprehensif, jangka panjang, dan terfokus pada perubahan dalam kehidupan dan 
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lingkungan. Padahal  advokasi dan kerja-kerja perubahan kebijakan dapat menyebabkan perubahan sosial 
sehingga sering  pengaturan  dan penetapan  parameter sumber daya difokuskan pada komponen tertentu 
dari  upaya  advokasi dan perubahan kebijakan tertentu daripada perubahan jangka panjang  suatu  kondisi 
sosial yang lebih baik.  Hasil perubahan sosial yang paling mungkin terjadi setelah beberapa perubahan 
lain terjadi, seperti kesadaran masyarakat, kemauan politik, adopsi kebijakan, dan implementasi kebijakan 
tersebut untuk perubahan fisik dan sosial dalam kehidupan dan masyarakat. Strategi yang terkait dengan 
kedua perubahan tersebut, baik perubahan sosial maupun  perubahan kebijakan, akan berimplikasi lebih 
jauh karena biasa membatasi atau memperluas  pilihan-pilihan capaian program  sesuai dengan  strategi  
organisasi  (Organizational Research Services, 2007:15). 

Strategi organisasi dalam melakukan upaya advokasi akan efektif untuk mempengaruhi pengambilan 
keputusan dalam hal kebijakan dan implementasinya dengan cara (Ritu R. Sharma, 2004:8-9):

1. Mendidik para pemimpin, pengambil keputusan atau mereka yang melaksanakan kebijakan 
itu;

2. Mengadakan reformasi terhadap kebijakan, undang-undang dan anggaran yang sudah ada dan 
mengembangkan program baru;

3. Menciptakan struktur dan prosedur pengambilan keputusan yang lebih demokratis, lebih ter-
buka, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. 

Dalam konteks ini, paling tidak terdapat 6(enam)  kategori yang berbeda yang mewakili perubahan 
penting dalam kehidupan dan kondisi masyarakat, lembaga dan sistem yang dihasilkan dari advokasi 
dan kerja kebijakan, yaitu:

Perubahan-perubahan tersebut mensyaratkan adanya partisipasi warga negara untuk mampu 
mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh entitas negara. Selanjutnya,  advokasi dapat dilihat se-
bagai penggunaan kekuasaan oleh warga dalam menghadapi kekuasaan pemerintah.   Oleh karena 
itu, advokasi yang efektif memerlukan  penggunaan  pendekatan yang berbeda untuk memasuki 
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berbagai sumber daya. Upaya ini akan  meningkatkan kemungkinan bahwa pemerintah akan responsif 
terhadap warga negaranya (Washington Office on Latin America, tanpa tahun: 12).

Advokasi terdiri dari lebih dari satu strategi atau kegiatan. Hal ini menuntut pelaksanaan berbagai 
strategi dan kegiatan dari waktu ke waktu, dengan kreativitas dan ketekunan.  Advokasi  juga merupa-
kan upaya menggabungkan berbagai inisiatif pelengkap untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena, 
organisasi penting untuk memperkuat soliditas dan solidaritas  untuk tidak mudah  menyerah dan un-
tuk belajar dari kesalahan  serta terus menerus  mengembangkan organisasi berkaitan dengan  kekuasaan 
sosial dan kapasitas teknis.  Serangkaian kemenangan kecil pada isu-isu tertentu  atau  koalisi secara 
bertahap membangun kekuatan sosial dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk melakukan advo-
kasi pada isu-isu yang lebih kompleks (Washington Office on Latin America, tanpa tahun: 13).

Pada titik ini, menurut Washington Office on Latin America (tanpa tahun, 12-13)  menyatakan bahwa 
organisasi membutuhkan kapasitas yang bersifat teknis  untuk dapat melakukan advokasi, seperti:

1. Kapasitas untuk melakukan  analisis;

2. Kapasaitas  untuk memformulasikan usulan alternatif;

3. Kapasitas negosiasi;

4. Kapasitas penelitian;’

5. Pengetahuan metodologi mengenai advokasi;

6. Manajemen informasi.

Selanjutnya, advokasi suatu organisasi akan efektif  apabila dapat merespon secara tepat berbagai faktor 
eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal organisasi tidak terlepas dari realitas negara di mana 
organisasi itu berada. Oleh karena itu, peluang dan hambatan perkembangan masyarakat sipil serta par-
tisipasi masyarakat melalui advokasi harusdianalisis dalam konteks tertentu.  Hal ini berarti  lingkungan 
politik suatu negara  berkontribusi terhadap kemampuan warga negara untuk mempengaruhi kebijakan 
publik melalui  advokasi  (Washington Office on Latin America, tanpa tahun: 14-15).    

Sementara itu, organisasi masyarakat sipil menghadapi tantangan secara internal, selain  penguatan 
diri, juga harus mengumpulkan kekuatan vis-à-vis negara.

Sumber: Mengadopsi Washington 
Office on Latin America, tanpa tahun.
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Berkaitan dengan hal ini, maka organisasi yang melakukan  advokasi berbasis hak penting memper-
timbangkan 2 (dua)  kendala yang membatasi upaya klaim  hak  oleh  masyarakat (Echo La Nina III, 
2013: 8):

1. Kendala internal 

Kendala ini berkaitan dengan kapasitas masyarakat itu sendiri, seperti   pengetahuan kurang, 
keterampilan atau kurangnya minat untuk mengklaim hak mereka;

2. Kendala eksternal 

Kendala ini  berhubungan dengan kurangnya kapasitas atau insentif dari lembaga-lembaga nasional, 
termasuk pemerintah, untuk mewakili dan menjunjung tinggi hak-hak masyarakat.

Sumber referensi: 

• Carol J. De Vita and Cory Fleming(ed.), BuildingCapacity in NonprofitOrganizations,The Urban Institute, 2001.

• Echo La Nina III, Advocacy Training Manual:Devolution and County-level Networks for Community 
Resilience in Kenya’s Arid and Semi-Arid Lands, Humanitarian Aid and Civil Protection, 2013.

• Kendall Guthrie,et,al., The Challenge of Assessing Policy and Advocacy Activities: Strategies for a Prospec-
tive Evaluation Approach, The California Endowment, 2005.

• Organizational Research Services, A Guide to Measuring Advocacy and Policy,Annie E. Casey 
Foundation, 2007.

• Rick Henderson And Mike Pochin, A Right Result?: Advocacy, Justice And Empowerment, The Policy 
Press, University of Bristol, 2001.

• Ritu R. Sharma, (Alih bahasa P. Soemitro), Pengantar Advokasi: Panduan Latihan, Yayasan Obor Indo-
nesia, Jakarta, 2004.

Sumber: Mengadopsi Washington Of-
fice on Latin America, tanpa tahun.
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Bahan Bacaan 10.2.

Kecakapan Advokasi Kebijakan
 

Di bawah ini akan diidentifikasi kecakapan-kecakapan yang penting dipertimbangkan untuk melakukan 
kerja-kerjaadvoaksi. Sehimpunan kecakapan ini patut dipunyai dan dapat dikembangkan melalui 
program-program pendidikan dan pelatihan. Mereka dikategorikan dalam tiga kelompok, seperti ke-
sadaran (kognitif), keterampilan (behavioral), dan sikap (afektif).

Kognitif
(pengetahuan,pemahaman,

pikiran, berpikir: tahu)

Behavioral
(keterampilan,kemampuan, 

petunjuk, praktis, untuk 
dilakukan: terampil)

Affective
(Kualitas-kualitas personal, 

kesadaran diri,
hati, perasaan)

• Konsep advokasi

• Ide dan konsep masyarakat sipil

• Prinsip-prinsip perencanaan 
strategi

• Sistem dan bagaimana ia berfung-
si

• Relasi kekuasaan dalam sebuah 
sistem

• Elemen-elemen sistem, seperti 
globalisasi, pasar, keuangan/ang-
garan, perusahaan transnasional, 
VVT/NAFTA/APEC, masyarakat-
sipil, negara, sistem PBB, Bank 
Multilateral/IMF, kerangka hu-
kum, korupsi institusional.

• Hukum yang relevan, proses-pros-
esnya, prosedur-prosedurnya

• Bagaimana berkomunikasi dan 
mendengarkan akar rumput

• Kepentingan-kepentingan stake-
holder: konflik politik/medan per-
tempuran

• Dinamika perubahan individu dan 
institusional

• Elemen-elemen kampanye advo-
kasi

• Mendengar dan berkomu-
nikasi secara aktif

• Menciptakan ruang publik

• Membuat draft legislasi

• Menganalisis, sintesis, 
menyajikan informasi, dan 
argumen

• Bernegosiasi, mengajak da-
lam tawar-menawar yang 
alot

• Memotivasi

• Memfasilitasi tim kerja, 
membangun tim

• Mengorganisir debat publik

• Membuat peta nilai

• Bercerita, studi kasus

• Menghibur, main drama

• Memediasi

• Beradaptasi pada situasi 
yang berubah-ubah

• Berhubungan secara verti-
cal dan horizontal

• Optimis, percaya bahwa 
segala sesuatu mungkin

• Siap menghadapi resiko

• Percaya pada kemajuan 
perubahan bertahap

• Peka terhadap 
pengekangan

• Sabar, daya tahan

• Penghargaan terhadap 
waktu (jeli memanfaatkan 
peluang)

• Siap melawan kekuasaan

• Percaya pada kemampuan 
rakyat

• Menghargai pandangan 
orang lain

• Setia pada nilai-nilai dan 
proses-proses demokratik

• Tidak diskriminatif

• Rasa humor

• Percaya diri

• Kemampuan meneruskan 
konlfik
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Sumber referensi:

Center for Social Policy and Institutional Development. Final Report Building Global Capacity for 
NGO Policy Advocacy Training July – December 1997 dalam SKEPO. Asssessment Terhadap Pelatihan 
Advokasi di Kalangan ORNOP di Indonesia. Bandung, 2002.

Kompetensi Organisasi Advokasi

• Memahami keseluruhan sistem politik, termasuk hak-hak politik dan tanggung jawab warganegara dan 
pemegang kekuasaan

• Memahami sistem pembentukan kebijakan dan relasi kekuasaan

• Memahami proses dan praktik pengembangan advokasi, peran opini publik

• Memahami hak sosial dan ekonomi, termasuk kebijakan yang relevan, hukum-hukum dan 
kovenan internasional.

• Kemampuan analitik keseluruhan.

• Mengetahui dan menggunakan berbagai strategi advokasi

• Keterampilan membangun dan merencanakan, seperti:

- Membayangkan (envisioning)

- Mengindentifikasi, menseleksi, dan memecahkan masalah

- Mendefisikan masalah dan mengkerangkakan isu

• Memilih isu, mengidentifika-
si target, membangun sekutu, 
mengemas cerita dan berceri-
ta, menggunakan media untuk 
memperoleh dukungan publik, 
mengorganisir dukungan akar 
rumput, melobi

• Titik masuk/mulai, bagaimana 
menciptakan dan menemukan-
nya

• Bagaimana menavigasi hubun-
gan pemerintah – ORNOP

• Mengidentifikasi dan meng-
hubungi kawan pendukung, 
para pihak lawan, pihak-pihak 
yang masih bimbang

• Prinsip-prinsip dan praktik 
monitoring, evaluasi, dan tindak 
lanjut. 

• Sepakat untuk tidak sepa-
kat, menyatakan ketidak-
setujuan dengan cara yang 
dapat diterima

• Mengatasi intimidasi dan 
mengintimidasi orang lain

• Mengendalikan diri

• Membuat dan memelihara 
hubungan

• “tidak ada kawan dan la-
wan sejati”

• Berang terhadap keti-
dakadilan

• Belaskasih, hormat, dan 
cinta rakyat
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- Menetapkan goal

- Analisis pelaku-pelaku advokasi, analisis lingkungan mikro dan momen politik

- Mengindentifikasi target

- Menseleksi dan merancang taktik/kegiatan

- Mengimplementasikan strategi

- Memantau perubahan

- Mengevaluasi upaya advokasi, dan mengaplikasikan pembelajaran dari pengalaman

• Kecakapan-kecakapan kepemimpinan/kualitas diperlukan untuk mengelola organisasi dan 
melakukan koalisi

- Kemampuan mengenal dan memaksimalkan kekuatan aktual dan potensial individu

- Kemampuan melakukan pertemuan-pertemuan hemat energi/efisien

- Resolusi konflik dan membangun konsensus

- Manajemen koordinasi, organisasi, administrasi, dan keuangan

- Demokratis dan keterampilan memproses kelompok, membangun tim

- Penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengambilan keputusan demokratis

- Keterampilan pendidikan popular untuk meningkatkan kesadaran politik anggota, keper-
cayaan diri, dan partisipasi

- Keterampilan memotivasi, menarik dan mempertahankan anggota, serta memperluas konstituen

- Menggalang dana

- Kreatif, rasa humor, kemampuan menegaskan/menguatkan dan mengakui kontribusi rakyat 
di depan umum

• Kecakapan yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan strategi advokasi kebijakan

- Pengetahuan mengenai media dan berpengalaman

- Keterampilan melakukan lobi, berbicara di depan umum, persuasif, negosiasi, dan debat

- Riset partisipatif, menghasilkan dan menyebarkan pengetahuan akar rumput

- Investigasi, mencari informasi tersembunyi (accessing concealed information), melakukan 
riset dan memproduksi kebijakan yang relevan (melakukan dan menghasilkan riset kebijakan 
yang relevan)

- Mengetahui sistem hukum dan legislasi.

• Memobilisasi sumber daya dan kekuatan: mengorganisir koalisi, memobilisasi anggota dan populasi 
lain yang dipengaruhi, mengumpulkan keahlian yang kredibel dari para ahli yang diakui, menga-
dakan kampanye, mengadakan penyelidikan, dll.

Sumber referensi: John Gaventa, Institute for Development Research
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Kegiatan 11.  Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia

Tujuan

1. Untuk merefleksikan pemahaman tentang pendekatan berbasis hak asasi manusia dan imp-
likasinya pada kerja-kerja advokasi yang terkait pada Pengadilan Tipikor. Pendekatan berbasis 
hak asasi manusia diharapkan membantu peserta dalam proses merumuskan aksi-aksi melalui 
analisis dan refleksi.

2. Peserta memahami hak atas peradilan yang adil dan dapat mengidentifikasi hak-hak yang ter-
langgar dalam kasus atau temuan yang mereka tangani.

Waktu
120 menit

Metode dan Teknik

Pemaparan dan kerja kelompok

Alat bantu

Alat tulis

Kertas plano

Flipchart

Presentasi “Hak atas Peradilan yang Adil”

Studi Kasus-Analisis Pelanggaran HAM (Putusan No. 59/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst)

KUHP, KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya

Bahan Bacaan

• Bahan Bacaan 11.1. Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia

• Bahan Acuan 11.1. Rangkuman Pasal-Pasal tentang Peradilan yang Adil dalam Instrumen Inter-
nasional dan Hukum Nasional (lihat lampiran)

• Bahan Acuan 11.2. Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik-Komentar Umum 32 (lihat 
lampiran)
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Uraian Kegiatan

Bagian A. Presentasi narasumber

Kegiatan ini diawali dengan presentasi dari narasumber mengenai “Hak atas Peradilan yang Adil” 
yang mencakup contoh analisis berbasis hak atas kasus-kasus tindak pidana korupsi. Waktu 30 menit, 
termasuk tanya jawab singkat dengan narasumber.

Bagian B. Latihan analisis berbasis hak

Fasilitator meminta peserta untuk membagi diri menjadi beberapa kelompok, masing-masing terdiri 
dari 4-5 orang. Masing-masing kelompok kemudian mendiskusikan kasus dan menjawab pertanyaan 
(lihat Lampiran Kegiatan 11) dengan menggunakan analisis berbasis hak. Peserta juga dapat melan-
daskan analisisnya pada peraturan perundang-undangan selain rangkuman pasal-pasal yang sudah 
ada. Waktu diskusi 30 menit. 

Bagian C. Presentasi kelompok

Setiap kelompok kemudian bergiliran menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok lain 
dapat mengomentari atau meminta penjelasan dari presentasi kelompok. Waktu presentasi keseluru-
han 45 menit.

Bagian	D.	Debriefing

Fasilitator mengajak peserta untuk berefleksi atas diskusi kelompok yang telah dilakukan.
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Bahan Bacaan 11.1. 

Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia1 

Pendekatan berbasis hak asasi manusia adalah kerangka konseptual untuk proses pembangunan 
yang secara normatif berdasarkan pada standar hak asasi manusia internasional dan operasional yang 
diarahkan untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Pendekatan ini berusaha untuk 
menganalisis kesenjangan yang terletak di jantung masalah pembangunan (termasuk hukum) dan 
memperbaiki praktik diskriminatif dan distribusi yang tidak adil dari kekuasaan yang menghambat 
kemajuan pembangunan.

Dari perspektif hak asasi manusia, sekadar amal tidak cukup. Di bawah pendekatan berbasis hak 
asasi manusia, rencana, kebijakan dan proses pembangunan berlabuh di sistem hak dan kewajiban 
yang sesuai yang ditetapkan oleh hukum internasional. Hal ini membantu mempromosikan keber-
lanjutan pembangunan, memberdayakan masyarakat – terutama yang paling terpinggirkan – untuk 
berpartisipasi dalam perumusan kebijakan dan meminta pertanggungjawaban mereka yang memiliki 
kewajiban, untuk melaksanakan.

Meskipun tidak ada resep universal untuk pendekatan berbasis hak asasi manusia, badan-badan PBB 
telah menyetujui sejumlah atribut penting:

• Kebijakan dan program pembangunan yang dirumuskan, harus bertujuan utama untuk 
memenuhi HAK.

• Pendekatan berbasis hak asasi manusia mengindentifikasi pemegang hak dan hak mereka, dan 
pengemban tanggung jawab dan kewajiban mereka, dan bekerja untuk memperkuat kapasitas 
pemegang hak agar dapat membuat tuntutan atas hak mereka dan tugas-pengemban kewajiban 
untuk memenuhi kewajiban mereka.

• Prinsip dan standar yang berasal dari perjanjian internasional hak asasi manusia harus me-
mandu semua kegiatan advokasi di semua sektor dan dalam setiap tahap.

Menggunakan hak asasi manusia dalam menganalisis situasi

Analisis hak asasi manusia memberikan wawasan mengenai distribusi kekuasaan. Dengan mengiden-
tifikasi kelompok-kelompok yang dikurangi atau dilanggar haknya – dan kelompok-kelompok yang 
melanggar hak orang lain – dapat diketahui akar penyebab kemiskinan dan kerentanan. Dengan de-
mikian, pendekatan hak menyediakan cara pemeriksaan pengoperasian lembaga serta proses politik 
dan sosial yang mempengaruhi mata pencaharian masyarakat miskin dan paling rentan.

Standar hak asasi manusia memperkuat analisis situasi pada tiga tingkatan:

• Analisis versus kausalitas: menarik perhatian pada akar penyebab masalah hukum dan pola 
sistemik diskriminasi;

• Analisis peran/kewajiban: membantu untuk menentukan siapa yang berutang kewajiban apa 
kepada siapa, khususnya yang berkaitan dengan akar penyebab yang telah diidentifikasi; dan

• Mengidentifikasi intervensi yang diperlukan untuk membangun kapasitas pemegang hak dan 
meningkatkan kinerja pengemban kewajiban.

1) Diadopsi dari Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights, Frequently Asked Questions On a Human 
Rights-Based Approach to Development Cooperation, United Nations: New York dan Geneva, 2006.
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Secara kritis, pendekatan berbasis hak asasi manusia berusaha untuk memperdalam pemahaman ten-
tang hubungan antara pemegang hak dan pengemban kewajiban untuk membantu menjembatani 
kesenjangan antara mereka.

Sebuah analisis berbasis hak asasi manusia dapat mengungkapkan kesenjangan kapasitas dalam legisla-
si, lembaga, kebijakan dan aspirasi. Kapasitas legislatif mungkin perlu diperkuat untuk merubah hukum 
nasional untuk memenuhi kewajiban perjanjian internasional. Reformasi kelembagaan mungkin diper-
lukan untuk memperbaiki tata kelola, memperkuat kapasitas untuk analisis anggaran dan memberikan 
pemulihan atas pelanggaran hak asasi manusia. Reformasi kebijakan mungkin diperlukan untuk mem-
erangi diskriminasi, dan memastikan konsistensi antara kebijakan sosial dan ekonomi makro, mening-
katkan angggaran untuk memenuhi kewajiban HAM Negara. Rekomendasi dari badan perjanjian hak 
asasi manusia dapat memberikan petunjuk yang relevan pada sifat dan cakupan kewajiban ini.
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STUDI KASUS – Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Putusan No. 59/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst

Lex Forum: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Terdakwa: 

- Ir. Jacob Purwono, M.S.E.E (Terdakwa I)

- Kosasih Abbas (Terdakwa II)

Majelis Hakim:

- Sujatmiko, S.H., M.H. (Ketua)

- Aviantara, S.H., M.H.

- Annas Mustaqim, S.H., M.Hum.

- I Made Hendra Kusuma, S.H., Sp.N.

- Joko Subagyo, S.H., M.T.

Panitera Pengganti: Suaeb, S.H.

Rangkuman kasus:2 

Terdakwa I, Ir. Jacob Purwono, M.S.E.E dan Terdakwa II, Ir. Kosasih Abbas, didakwa melakukan tin-
dak pidana korupsi dalam pengadaan dan pemasangan Solar Home System (SHS) pada Direktorat 
Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral pada Tahun 
Anggaran 2007 dan 2008. Para terdakwa mengatur proses penentuan pemenang tender pengadaan 
dan pemasangan SHS tersebut yang ditujukan untuk mendapatkan selisih bayar dari pemasok barang 
(kick back).

Pada tahun 2007, Ir. Jacob Purwono, M.S.E.E (Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Ke-
menterian ESDM) diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sedangkan Ir. Kosasih Abbas 
(Kepala Sub Direktorat Usaha Energi Baru Terbarukan, Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Kon-
servasi Energi, Direktur Jenderal dan Pemanfaatan Energi Kementerian ESDM) diangkat sebagai Pe-
jabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Kepmen ESDM Nomor: 0306.K/80/MEM/2007 tertanggal 12 
Januari 2007.

Tepatnya pada tanggal 10 Mei 2007, Ir. Jacob Purwono, M.S.S.E.E sebagai KPA, mengangkat Dothor 
Pandjaitan, Hanat Hamidi, Helmi Priko Nainggolan, Toto Abdul Fatah, Suharwijayanto, Asep Rachman, 
Hafiluddin, Ezron Maz Donald Tapparan, M. Darmawan Komar, Sumardjono, Paijan dan Suyanto, sebagai 
Panitia Pengadaan dan Panitia Penguji sebagaimana yang dituangkan dalam Keputusan Dirjen LPE selaku 
KPA Nomor: 248-12/21/600/.2/2007. Pengangkatan tersebut dilakukan atas usulan Ir. Kosasih Abbas.

Dengan alasan keterbatasan dana dan Ditjen LPE membutuhkan banyak dana yang sifatnya men-
dadak, Ir. Jacob Purwono, M.S.E.E. (KPA) memerintahkan Ir. Kosasih Abbas (PPK) untuk mengatur 

2) Disarikan dari MaPPI-FHUI, “Laporan Bedah Kasus: Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan dan Pemasangan Solar Home 
System Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 
Tahun Anggaran 2007 & 2008, Nomor Register Perkara: 56/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst” Juni 2013.
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rekanan yang akan menjadi pelaksana kegiatan, mengumpulkan dana dari rekanan atas pelaksanaan 
kegiatan pengadaan dan pemasangan SHS, serta penggunaan dana dilaksanakan sesuai petunjuk KPA.

Atas perintah KPA di atas, Ir. Kosasih Abbas memerintahkan Panitia Pengadaan (Maret 2007) untuk 
membuat surat permintaan informasi harga SHS kepada PT Sundaya Indonesia, PT. LEN Industri 
dan PT Wijaya Karya Intrade. Informasi harga dari ketiga perusahaan tersebut menjadi dasar dalam 
penyusunan Harga Perkiraan Sementara (HPS). Lebih lanjut, Ir. Kosasih Abbas menetapkan HPS atas 
persetujuan KPA dan mengarahkan Panitia Pengadaan menyusun dokumen pengadaan dalam 17 pa-
ket pekerjaan. 

Pada 28 Juni 2007, diumumkan 11 paket pekerjaan tahap I dan tahap II untuk pengadaan dan pema-
sangan 36.245 unit SHS yang bernilai Rp. 254.709.728.000,00 tanpa dilengkapi dengan ToR, RAB, POK 
sebagai syarat pengumuman pekerjaan. Pada tanggal 2 Juli 2007 terjadi penambahan anggaran sebesar 
Rp. 408.884.492.000 (revisi I DIPA) dan di tanggal yang sama, Ir. Jacob Purwono menerbitkan POK 
untuk mendukung kegiatan pengadaan dan pemasangan 36.245 unit SHS senilai Rp. 254.652.516.000 
sehingga penyusunan dan pengumuman paket pekerjaan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan telah 
didasarkan pada alokasi anggaran dalam revisi DIPA dan POK tersebut.

Dalam perjalanan kemudian, atas arahan Ir. Jacob Purwono, Ir. Kosasih Abbas mengatur pemenang 
lelang dengan memberikan catatan nama-nama perusahaan tertentu antara lain, PT Eltran Indonesia, 
PT LEN Industri, PT Azet Surya Lestari, PT Mitra Muda Berdikari Indonesia, PT Altari Energi Surya, 
CV Cipta Sarana dan PT Pancuranmas Jaya. Lebih lanjut, Ir. Kosasih Abbas menyerahkan catatan nama 
perusahaan tersebut kepada Panitia Pengadaan dengan memberikan arahan agar perusahaan-perusa-
haan tersebut dicantumkan dalam usulan pemenang pelelangan. Ir. Kosasih Abbas menerima doku-
men usulan pemenang pelelangan dari Panita Pengadaan sebagaimana arahan Ir. Jacob Purwono dan 
selanjutnya pada Agustus 2007, Ir. Jacob Purwono mengeluarkan SK penunjukan pemenang lelang un-
tuk masing-masing paket pekerjaan dan Panita Pengadaan mengumumkan pemenang lelang tersebut. 
Hal ini bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 5 jo. Pasal 19 ayat 5 dan Lampiran I Bab I huruf C.3 Keppres 
80/2003.

Ir. Kosasih Abbas, atas sepengetahuan dan persetujuan Ir. Jacob Purwono, memerintahkan Panitia 
Pengadaan untuk memproses pelaksanaan pengadaan tahap III TA 2007 sebanyak 4.356 unit SHS 
dengan perkiraan nilai Rp. 30.330.509.000. Saat itu, Ir. Kosasih Abbas membuat POK untuk pengadaan 
paket pekerjaan yang belum ada (fiktif), mengatur pemenang lelang dengan menyerahkan nama-na-
ma perusahaan tertentu kepada Ir. Jacob Purwono, antara lain PT Polandow, PT Malista Konstruk-
si, PT Pentas Menara Komindo dan PT Citrakaton Dwidaya Lestari. Atas perintah Ir. Kosasih Abbas 
dan arahan Ir. Jacob Purwono, Panitia Pengadaan kembali melakukan proses penyusunan dokumen 
pengadaan 6 paket tambahan pada September 2007 dan selanjutnya perusahaan-perusahaan tersebut 
ditetapkan sebagai pemenang pada tanggal 6 November 2007.

Dalam waktu dua hari, tepatnya tanggal 8 November 2007, Ir. Jacob Purwono menerbitkan revisi II 
POK atas revisi I DIPA tertanggal 2 Juli 2007 yang memuat penambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 
30.349.707.000 untuk pengadaan tambahan sejumlah 4.356 unit SHS tahap III yang telah ditetapkan 
rekanannya oleh Kosasih (PPK) sehingga seolah-olah penyusunan dan pengumuman paket pekerjaan 
yang dilakukan panitia pengadaan telah didasarkan pada revisi tersebut. Hal ini bertentangan dengan 
Pasal 32 dan Lampiran I Bab III huruf D angka 2 Keppres 80/2003.

Selanjutnya, Jacob dan Kosasih, memerintahkan Panitia Penguji/Penerima Barang dan Jasa yang telah 
diangkat Jacob, untuk melakukan pengujian dan pemeriksaan barang dengan metode sampling atas 
pembiayaan rekanan, yang ternyata dalam DIPA tidak dianggarkan. Berita acara pengujian dan pe-
meriksaan inilah yang kemudian dijadikan dasar bagi Kosaih untuk mencairkan anggaran. Pada bulan 
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Desember 2007 dibuatlah berita acara yang sama seolah-olah pekerjaan telah dilakukan 100%.

Kosasih mengetahui bahwa pekerjaan belum dilaksanakan seluruhnya namun telah mencairkan 
anggaran dengan menggunakan dokumen berita acara yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya 
atas persetujuan Jacob. Hal ini bertentangan dengan Pasal 21 ayat 1 UU 1/2004, Pasal 12 ayat 2 Keppres 
42/2002 jo Keppres 72/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN. Dengan perbuatannya ini, Jacob 
dan Kosasih telah memberikan keuntungan secara tidak sah kepada rekanan yang diperoleh dari se-
lisih antara nilai kontrak dengan biaya riil yang dikeluarkan setelah dipotong pajak. Bukan hanya itu 
saja, diketahui bahwa rekanan memberikan sejumlah uang kepada para terdakwa, panitia penguji/
penerima barang dan panitia pengadaan.

Pada tahun 2008, Jacob dan Kosasih tetap ditunjuk dalam jabatan yang sama dalam pengadaan TA 
2007 yang lalu sebagai KPA dan PPK. Kosasih kemudian meminta kesediaan panitia pengadaan TA 
2007 untuk kembali menjadi panitia di TA 2008. Jumlah anggaran Rp. 527.714.013.000. Hal ini se-
bagaimana yang terdapat pada DIPA TA. 2008, tertanggal 31 Desember 2007. Kejanggalan kembali 
terulang, dimana Kosasih (PPK) mengarahkan agar pengadaan SHS TA 2008 menggunakan HPS TA 
2007. Namun penetapatan HPS tersebut belum termasuk PPN 10%, biaya pengiriman, dan asuransi 
barang. Hal ini bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) jo. Lampiran I Bab I huruf E.1 Keppres 80/2003 
dan Pasal 10 ayat (5) Perpres 8/2006 tentang Perubahan Keempat Keppres 80/2003.

Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum

Penuntut Umum mendakwa Terdakwa I dan II dengan dakwaan subsidiaritas:

• Dakwaan primair

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. 
Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

• Dakwaan subsidair

Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 
65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tuntutan Penuntut Umum: 

• Tuntutan Pidana untuk Terdakwa I:

Pidana penjara 12 tahun dan denda Rp.500.000.000,00 serta pidana tambahan berupa pemba-
yaran uang pengganti sebesar Rp. 8.300.000.000,00 subsidair 2,5 tahun penjara.

• Tuntutan Pidana untuk Terdakwa II:

Pidana penjara 4 tahun dan denda Rp. 250.000.000,00 serta pidana tambahan berupa pemba-
yaran uang pengganti Rp. 2.300.000.000,00 subsidair 1 tahun penjara.

Putusan Hakim3

• Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaku-
kan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan perbarengan, sesuai dengan 
Dakwaan Subsidair JPU.

3) Hanya poin-poin yang relevan, diambil dari putusan langsung.
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• Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I, Ir. Jacob Purwono, M.S.E.E dengan pidana penjara 
selama 9 tahun, dan denda sebesar Rp.300.000.000,00 subsidair pidana kurungan 6 bulan.

• Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa II, Ir. Kosasih Abbas dengan pidana penjara selama 4 
tahun dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,00 subsidair pidana kurungan 3 bulan.

• Menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti terhadap Terdakwa I sebesar Rp.1.030.000.000,00 
dan terhadap Terdakwa II sebesar Rp.550.000.000,00

• Memerintahkan perampasan untuk Negara atas barang bergerak berupa uang dari 39 kor-
porasi dan 8 individu pihak ketiga yang turut memperolah keuntungan dari korupsi Ter-
dakwa I dan Terdakwa II, total sebesar Rp.68.521.000.000,00 (pihak ketiga individu sebesar 
Rp.3.876.000.000,00 dan korporasi sebesar Rp. 64.645.000.000,00).

Putusan Hakim terhadap Pihak Ketiga:

Dalam surat tuntutannya, Penuntut Umum menuntut pengadilan agar memerintahkan seluruh Pani-
tia Pengadaan dan Panitia Penguji dan Penerima Barang yang telah memperoleh pemberian dari Ter-
dakwa II dan rekanan untuk mengembalikan uang kepada Negara. Begitu pun terhadap rekanan yang 
telah diperkaya akibat perbuatan para Terdakwa. Atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim memutuskan 
mengabulkan sebagian tuntutan Penuntut Umum dengan memerintahkan 47 (empat puluh tujuh) 
dari 59 (lima puluh sembilan) pihak yang dituntut untuk mengembalikan keuntungan yang diper-
olehnya.

Penggunaan Pasal 18 ayat (1) huruf a jo. Pasal 19 ayat (1) UU PTPK dalam menjatuhkan vonis tersebut 
merupakan hal baru dalam penanganan tindak pidana korupsi, yaitu menghukum pihak di luar Ter-
dakwa dalam suatu kasus dimana pihak-pihak tersebut tidak dijadikan terdakwa oleh KPK.

Pasal 18 ayat (1) UU PTPK berbunyi: “Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwu-
jud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, 
termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari ba-
rang yang menggantikan barang-barang tersebut.”

Pasal 19 ayat (1) UU PTPK berbunyi: “Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan 
milik terdakwa dapat dijatuhkan apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.”

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mengambil pendapat dari R. Wiyono terkait Pasal 19 ayat (1), 
yang menyatakan bahwa secara a contrario ayat tersebut berarti bahwa perampasan barang kepunyaan 
pihak ketiga dijatuhkan jika pihak ketiga mendapatkan barang dari terdakwa dengan itikad buruk.

Pertanyaan analisis kasus:

1. Apakah putusan Majelis Hakim dalam putusan Putusan No. 59/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.
Pst yang memerintahkan perampasan harta pihak ketiga melanggar hak-hak dari pihak 
ketiga? 

2. Jika ya, mengapa dan apa saja hak-hak yang terlanggar?
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Bagian Tiga: Mengembangkan Strategi Advokasi
Bagian ini mengajak peserta untuk melihat kembali temuan-temuan dari pemantauan yang dilaku-
kan sebagai bahan dasar untuk menyusun strategi. Bagian ini juga akan mempertimbangkan pengala-
man dan pembelajaran dari narasumber dalam melakukan advokasi peradilan tindak pidana korupsi. 
Kemudian peserta akan menyusun garis besar rencana advokasi lengkap dan menjabarkannya dalam 
rencana kegiatan yang terperinci.

Kegiatan 12. Meninjau Ulang Hasil Pemantauan

Tujuan 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada para peserta menyampaikan hasil-hasil 
temuan pemantauan mereka di daerah masing-masing. Tujuan kegiatan ini adalah:

• Menyajikan perkembangan hasil pemantauan (laporan pendek) yang telah dilakukan para pe-
serta bersama organisasinya; 

• Mengidentifikasi isu dan masalah kebijakan pengadilan tipikor, mengenali faktor-faktor 
penyebab dan akibat-akibat dari masalah yang ditemukan dalam pemantauan praktik sistem 
peradilan dalam pengadilan tipikor; dan 

• Menjajaki kemungkinan solusi yang dapat ditawarkan peserta terhadap masalah-masalah yang 
ditemukan.

Waktu

120 menit 

Metode dan Teknik

Studi kasus

Alat Bantu

Alat tulis

Kertas plano

Flipchart

Laptop
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Projector

Layar LCD

Bahan Bacaan

• Laporan Pemantauan

• Bahan Bacaan 12.1. Langkah Identifikasi dan Analisis Masalah

Lembar Kerja

Lembar Kerja 2 - Matrik Temuan Pemantauan

Uraian Kegiatan

Kegiatan ini dibagi menjadi tiga bagian:

Bagian A. Mengisi Matrik Temuan Pemantauan

Peserta mengisi matrik temuan pemantauan sebelum pelatihan. Apabila tidak memungkinkan, maka 
peserta diberi kesempatan untuk mengisi matrik berdasarkan temuan-temuan hasil pemantauan 
masing-masing. Waktu pengisian matrik adalah 60 menit.

Bagian B. Presentasi Hasil Pemantauan

Peserta akan dibagi menjadi empat atau lima kelompok berdasarkan organisasi asal peserta. Mereka 
akan menyajikan hasil pemantauan mereka menggunakan lembar format pemantauan yang telah 
disediakan (Lembar Kerja 1 – Matrik Temuan Pemantauan). Setiap kelompok mendapat kesempatan 
10 menit untuk menyampaikan laporan mereka. Pada bagian kegiatan ini peserta menawarkan isu, 
masalah, target atau kelompok perubahan yang mungkin disasar.

Bagian C. Rangkuman

Fasilitator dan peserta merangkum temuan-temuan pemantauan, termasuk tawaran, isu, dan target 
perubahan sebagai penutup kegiatan ini. 
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Bahan Bacaan 12.1 

Lembar	Langkah	Identifikasi	dan	Analisis	Masalah	1

1. Setiap partisipan mengidentifikasi 1 atau beberapa calon masalah pokok yang relevan dengan isu 
yang ingin diselesaikan. Tempelkan di di f lipchart atau dinding. Pertanyaannya adalah “Apa 
masalah yang paling memprihatinkan yang dapat kita pecahkan di waktu depan?”

2. Bersama-sama periksa apakah seluruh calon masalah pokok merupakan masalah atau bukan. 
Gunakan Lembar Cara Merumuskan Masalah yang telah disediakan di bawah.

3. Periksa apakah ada duplikasi masalah? jika ada, maka kawinkan dua masalah tersebut dan tulis 
ulang

4. Analisis  hubungan sebab akibat dan rangking. Gunakan Teknik Brainstorming atau Daftar 
Periksa Memilih Sebuah Masalah, dan teknik format papan catur yang telah disediakan di 
bawah. Hindari voting.

5. Jika menggunakan teknik format papan catur, susun hubungan sebab-akibat dalam papan catur, 
tuangkan ke dalam pohon masalah.

6. Periksa hubungan logis sebab-akibat

• “Jika … (terjadi begini dan begitu), maka … (akan terjadi begini dan begitu)” atau 

• “Apa yang menimbulkan masalah itu? Atau apa yang menyebabkan masalah itu?” 

Prinsip Merumuskan Masalah

1. Harus jelas siapa/apa (subjek) mengalami apa atau bagaimana (predikat), rumusan bernuansa 
negatif baik dengan maupun tanpa kata “tidak”.

Contoh:

Salah: Tidak ada jalan yang bisa dilalui kendaraan roda empat.

Benar: Jalan di Desa Sukamiskin rusak, becek, dan berlumpur.

2. Hindari penulisan sebab-akibat dalam satu kalimat.

Contoh:

Hindari: Banjir yang datang berkepanjangan merusak pertanian.

Benar: Pertanian di Desa Sukamiskin sering rusak dan hancur. Sungai di Desa Sukamiskin sering 
banjir.

1) Keseluruhan Bahan Bacaan 12.1 - Lembar Langkah Identifikasi dan Analisis Masalah diambil dari Fatima Shabodien, Herizal 
EA, dan Nori Andriyani, Manual Pemantauan dan Evaluasi, CSSP-USAID, Agustus 2004.
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Lembar Cara Merumuskan Masalah Pokok

1. Masalah dinyatakan sebagai keadaan negatif.

2. Rumusan masalah yang terlalu umum dapat mengakibatkan salah persepsi, menghambat proses 
analisis selanjutnya, dan sukar merencanakan kegiatan nyata yang perlu dilakukan. 

3. Masalah harus dirumuskan merupakan masalah nyata 

4. Rumusan masalah bukanlah keinginan. Misal, “Tidak tersedia motor untuk ke desa-desa ter-
pencil ”. Masalah dapat ditulis ulang menjadi “Tidak tersedia sarana  transportasi menuju desa-de-
sa terpencil”.

5. Rumusan masalah harus jelas. Contoh, kemiskinan. Masalah terlalu luas dan tidak jelas. Perumu-
sannya dapat diubah menjadi “masyarakat tidak mampu membeli kebutuhan pokok sehari-hari”. 

6. Jika mungkin, penulisan masalah tidak digambarkan sebagai “kekurangan atau kelemahan” se-
suatu. Masalah pokok (core atau main problem) harus berhubungan dengan gambaran utama 
dari kondisi kesuluruhan masalah. Misalnya, “kurangnya pengetahuan aparat pemerintah”  tapi 
“Aparat pemerintah tidak sensitif gender”.

7. Coba gunakan beragam teknik untuk mencapai kesepakatan mengenai masalah pokok, seperti 
Urun Rembuk (brainstorming), Bermain Peran (role play), atau alat bantu pengambilan keputusan 
lain, seperti menggunakan kriteria dan penilain (awarding point) untuk menetapkan pemecahan 
khusus: Daftar Periksa Memilih Sebuah Masalah atau Isu; Matrik Ranking; dan lain-lain. 

Sumber referensi, diantaranya

1. Rianingsih Djohan (penyunting), Paket Pembelajaran Metodologi PRA, Bandung: Konsorsium 
Pengembangan Masyarakat Dataran Nusa Tenggara, Januari 2000. 

2. GTZ, ZOPP: An Intrduction to The Method, tanpa tahun.
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Lembar Daftar Periksa Memilih Sebuah Masalah

Pilihan masalah yang baik adalah yang memenuhi sebagian besar criteria berikut. Gunakan daftar 
periksa ini untuk dibandingkan dengan pernyataan masalah anda. Anda juga dapat menambahkan 
aspek periksa yg menurut anda perlu. 

Beri nilai “1” untuk jawaban “YA” dan beri nilai “0” untuk jawaban “TIDAK”. Pernyataan masalah yang 
mendapat nilai tertinggi berarti memiliki potensi untuk memberikan hasil positif.

Apakah pemecahan masalah akan…/apakah 
masalahnya…

Masalah 1 Masalah 2 Dst

1. Menghasilkan perubahan berupa peningkatan 
yang nyata dalam kehidupan masyarakat? 

2. Membuat rakyat merasa kuat?  
3. Menghasilkan organisasi (rakyat) yang kuat dan 

Berkelanjutan? 
4. Mengubah peta hubungan kekuasaan yang Timpang?
5. Membangun kesadaran tentang adanya hubungan 

kekuasaan?
6. Membangun kesadaran tentang hak-hak asasi 

dan Demokratis?
7. Mungkin diatasi dengan menghasilkan Kemenangan?
8. Dirasakan secara mendalam oleh konstituen atau 

kelompok sasaran program?
9. Mudah untuk dikomunikasikan dan dipahami?
10. Memberikan kesempatan kepada rakyat untuk belajar 

tentang politik dan menjadi terlibat dalam politik?

11. Memiliki target advokasi yang jelas? 
12. Memiliki batasan waktu penanganan masalah 

yang jelas?
13. Tidak berpotensi untuk memecah belah konstituen?

14. Membangun kepemimpinan yang bertanggung 
jawab?

15. Konsisten dengan nilai dan visi lembaga? 
16. Membuka potensi penggalangan dana? 
17. Mengkaitkan masalah lokal dengan isu global dan 

konteks kebijakan makro?
Total Nilai

Sumber referensi: 

Valerie Miller dan Jane Covey, Advocacy Sourcebook – Framework for Planning, Action and Reflection, Bos-
ton: Institute for Development Studies, 1997 dalam Herizal EA, dkk, Manual Pemantauan dan Evaluasi, 
CSSP-USAID, 2004.
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Matrik Papan Catur: Kajian Sebab-Akibat dan Seleksi Masalah Pokok

Matrik Papan Catur

AKIBAT Masalah 1 Masalah 2 Masalah 3 Dst. Total Tanda 
CawangSEBAB

Masalah 1 v v x 2
Masalah 2 v x x 1
Masalah 3 v x v 2
Dst. v v v 3

Cara menggunakan Matrik Format Papan Catur

1. Salin semua masalah hasil pengumpulan calon masalah pokok, masing-masing ditulis dua kali 
(2x)

2. Salin Matrik Format Papan Catur di atas kertas plano dengan jumlah LAJUR dan KOLOM yang 
sesuai jumlah masalah yang akan dibahas.

3. Masukan kartu-kartu metaplan ke dalam LAJUR dan KOLOM di atas. Setiap masalah yang di-
taruh pertama ke dalam LAJUR, ditaruh pertama juga di dalam kolom, dan seterusnya, seperti 
contoh di atas.

4. Ajukan pertanyaan, “Apakah Masalah 1 di dalam LAJUR mengakibatkan Masalah 2 di dalam 
KOLOM? Jika YA, beri tanda cawang (“v”), jika TIDAK,  beri tanda cakra (“x”). 

5. Lanjutkan lagi, “Apakah Masalah 1 di dalam LAJUR mengakibatan Masalah 3 di dalam KO-
LOM?” dan seterusnya. Lakukakan hal yang serupa terhadap masalah-masalah lain sampai 
matrik terisi penuh.

6. Kemudian hitung masalah pada LAJUR yang paling banyak tanda cawangnya.

7. Sepakati 10-15 masalah yang paling banyak tanda cawangnya atau dianggap sebagai calon 
masalah-masalah pokok (penyebab masalah-masalah lain).

8. Jika ada satu atau dua masalah yang terbanyak tanda cawangnya, cobalah mengajak partisipan 
lain menyepakatinya sebagai masalah pokok (core problem) sementara.     

Sumber referensi: 

1. Dahana, Bambang Tribuana (editor), Merawat Demokrasi melalui Diskusi, diterbitkan atas ker-
jasama Pact Indonesia dan SKEPO dengan dukungan USAID, 2001.

2. Rianingsih Djohan (penyunting), Paket Pembelajaran Metodologi PRA, Bandung: Konsorsium 
Pengembangan Masyarakat Dataran Nusa Tenggara, Januari 2000. 
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Lembar Kerja No.2 - Matrik Temuan Pemantauan

Temuan-temuan

(Kebijakan –regulsi, 
program, praktik; 

Struktur atau prilaku 
aparat; dan ketidakber-

dayaan masyarakat

Akibat-Akibat Setiap 
Temuan

(siapa mendapat 
manfaat dan siapa yang 

tidak diuntungkan)

Penyebab-Penyebab 
Setiap Temuan

(sebab langsung dan 
tak langsung: se-

bab-sebab perilaku)

Solusi: Pilihan 
Tawaran Perubahan 

Kebijakan

(perubahan kebijakan; 
regulasi, program, 
praktik dan prilaku 

aparat serta penguatan 
masyarakat)

Masalah 1.
Masalah 2.
Masalah 3.
Dan seterusnya

Siapa saja aktor kunci dan insitusinya?
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Kegiatan 13. Presentasi Sistem Pengadilan dan Strategi Advokasi Kebi-
jakan Pengadilan dalam Pengadilan Tipikor

Tujuan

Kegiatan ini mempertukarkan pengetahuan dan pengalaman narasumber dengan para peserta. Nara-
sumber diharapkan menambah informasi yang dapat digunakan para peserta untuk merumuskan 
strategi advokasi mereka. Tujuan kegiatan ini adalah:

• Peserta mendapat pengetahuan dari pengalaman narasumber dalam melakukan advokasi terhadap 
pengadilan secara umum,  dan/atau Mahkamah Agung secara khusus;

• Peserta mampu mengidentifikasi sejumlah pilihan strategi advokasi pengadilan.

Waktu

90 menit

Metode dan Teknik

Pemaparan

Tanya jawab

Alat Bantu

Projector

Layar LCD

Bahan Bacaan

• Presentasi Narasumber 

Uraian Proses 

• Kegiatan ini dibagi menjadi tiga bagian:
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Bagian A. Presentasi Narasumber

Moderator atau fasilitator mengingatkan kembali kaitan antara pemantauan yang telah dilaku-
kan dengan advokasi sebelum presentasi narasumber. Narasumber mempresentasi pengetahuan 
dan pengalaman berkaitan dengan analisis kebijakan peradilan terkini, kemungkinan strategi dan 
taktik dan tips yang dapat digunakan para peserta saat merencakan advokasi. Presentasi dilakukan 
dalam waktu 30 menit.

Bagian B. Forum Terbuka

Setelah presentasi narasumber, para peserta berkesempatan berdiskusi dengan narasumber dalam 
forum terbuka. Waktu diskusi 45 menit.

Bagian C. Pengantar menuju kegiatan berikutnya

Peserta diajak untuk merangkum pengetahuan baru yang didapat dari pertukaran pengalaman den-
gan narasumber.  Waktu yang digunakan 10 menit.

Fasilitator kemudian mengakhiri diskusi antara peserta dengan narasumber, sekaligus memberi pen-
gantar menuju kegiatan berikutnya.  Pengantar diberikan dalam waktu 5 menit. 

Kegiatan 14. Menyusun Strategi Advokasi

Tujuan

• Peserta mampu menyusun garis besar (outline) strategi advokasi yang efektif untuk memenangkan 
agenda advokasi mereka;

• Peserta mendapat masukan dari fasilitator dan narasumber atas garis besar strategi advokasi yang 
akan mereka lakukan.

Waktu

120 menit

Metode & Teknik

Diskusi kelompok kecil

Diskusi kelompok besar

Alat Bantu
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Projector

Layar LCD

Bahan Bacaan

• Bahan Bacaan 14.1. Analisis Segitiga: Pemetaan Solusi Hukum-Politik

• Bahan Bacaan 14.2. Faktor-faktor Pembentuk Strategi Advokasi 

• Bahan Bacaan 14.3. Bagan Arus Advokasi Terpadu

Lembar Kerja

Lembar Kerja 3 – Garis Besar Strategi Advokasi 

Uraian Proses

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari forum terbuka di kegiatan sebelumnya. Narasumber dari 
Kegiatan 13 diharapkan dapat tinggal untuk mendampingi peserta dan memberi masukan dalam diskusi. 
Kegiatan dibagi menjadi tiga bagian:

Bagian A. Membuat outline strategi advokasi

Fasilitator mengajak peserta bekerja menyusun outline strategi advokasi menggunakan Lembar Ker-
ja No.3: Outline Strategi Advokasi. Para peserta akan bekerja dalam kelompok kecil berdasarkan 
asal organisasi masing-masing dengan tetap mempertimbangkan hasil diskusi dalam Kegiatan 13 (li-
hat Lembar Kerja No. 2-Matrik Temuan Pemantauan). Sebelum para peserta bekerja dalam kelompok 
kecil, Fasilitator menyediakan waktu bagi peserta untuk membaca Bahan Bacaan 14.1. dan 14.2. secara 
cepat selama 10-15 menit, kemudian setelah itu Fasilitator mempresentasikan Bahan Bacaan 14.3. Ba-
gan Arus Advokasi Terpadu selama sekitar 15 menit.

Bagian B. Laporan Kelompok Kecil – Presentasi  Outline Strategi

Setiap kelompok secara bergantian akan menyajikan hasil diskusi kelompok mereka dihadapan 
kelompok lain. Fasilitator dapat mengundang narasumber dan kelompok lain untuk mendiskusikan, 
mengomentari atau memberi masukan atas strategi advokasi setiap kelompok yang menyajikan hasil 
diskusinya. Setelah (semua) kelompok mempresentasikan outline mereka, narasumber akan melaku-
kan sintesis dan komentar umpan-balik mengenai gagasan kelompok pada bagian selanjutnya di 
bawah. Tiap kelompok mendapatkan waktu 10-15 menit. Total waktu presentasi sekitar 60 menit.

Bagian C. Umpan Balik Narasumber 

Narasumber akan menyampaikan temuan, sintesis, dan komentar umpan-baliknya terhadap 
masing-masing outline strategi advokasi peserta. Bagian kegiatan ini sekaligus menjadi penutup 
seluruh rangkaian kegiatan. Bagian ini dilakukan dalam waktu 30 menit.
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Bahan Bacaan 14.1. 

Analisis Segitiga: Pemetaan Solusi Hukum-Politik

Kerangka kerja ini dapat digunakan untuk dua tujuan utama. Pertama, dapat digunakan untuk 
menganalisis bagaimana kombinasi kebijakan, institusi, dan nilai-nilai sosial dan perilaku berkontri-
busi atau melanggengkan masalah (masalah). Kedua, kerangka dapat digunakan untuk memetakan 
dan memperjelas pilihan strategi untuk mengatasi masing-masing tiga dimensi.

Kerangka segitiga didasarkan pada gagasan bahwa hukum dan kebijakan mempengaruhi status dan 
hak-hak rakyat karena:

• mengatur kerja dan hubungan sosial; dan

• menentukan akses ke sumber daya ekonomi, peluang dan kekuatan politik.

Hukum dan kebijakan dapat diukur keadilaadil dalam tiga cara:

• Isi: kebijakan tertulis, Program atau anggaran dapat diskriminatif, atau bertentangan hak dasar.

• Struktur: Kebijakan dan hukum mungkin tidak dijalankan. Atau, jika sudah dijalankan,  maka 
dapat diberlakukan tidak adil mendukung beberapa kelompok orang dan mengabaikan orang 
lain.

• Budaya: Jika warga tidak menyadari kebijakan atau hukum, atau jika norma-norma sosial dan 
perilaku merusak penegakan mereka, hukum tidak ada dalam praktek. Ini adalah kasus, misalnya, 
ketika orang-orang miskin tidak menyadari hak-hak mereka dan kekurangan sumber daya untuk 
mengejar solusi hukum.

Analisis segitiga berguna karena menyoroti aspek-aspek 
tertentu dari sistem politik hukum yang perlu diubah. Da-
lam beberapa kasus, advokasi mungkin perlu fokus pada isi 
hukum atau kebijakan. Dalam kasus lain, konten mungkin 
baik tetapi hukum tidak ditegakkan, maka kebutuhan un-
tuk fokus strategi untuk mendapatkan struktur pemerin-
tahan hukum atau lainnya untuk melaksanakan hukum. 
Namun, apapun analisis mengungkapkan, semua strategi 
harus menargetkan budaya sejak norma sosial beroperasi 
di belakang layar untuk menentukan hubungan kekuasaan 
dan akses. Dengan mengatasi dinamika budaya, reformasi 
kebijakan dapat memiliki dampak nyata pada kehidupan 
masyarakat.

Arti dari Sisi Segitiga untuk Analisis

Konten mengacu pada hukum tertulis, kebijakan dan anggaran yang relevan dengan isu tertentu. 
Misalnya, jika tidak ada hukum untuk mengkriminalisasi kekerasan dalam rumah tangga, salah satu 
bagian dari solusi mungkin memperkenalkan hukum. Juga, bahkan jika hukum atau kebijakan yang 
ada, kecuali ada dana dan mekanisme kelembagaan untuk penegakan hukum, itu tidak akan efektif.

Struktur mengacu pada mekanisme negara dan non-negara untuk menerapkan hukum atau kebijakan. 
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Hal ini termasuk, misalnya, polisi, pengadilan, rumah sakit, serikat kredit, kementerian, dan program 
pertanian dan kesehatan. Struktur dapat merujuk pada lembaga dan program yang dijalankan oleh 
pemerintah, LSM atau bisnis di tingkat lokal, nasional dan internasional.

Budaya mengacu pada nilai-nilai dan perilaku yang membentuk bagaimana orang berurusan dengan 
dan memahami masalah. Nilai-nilai dan perilaku yang dipengaruhi, antara lain, oleh agama, adat, 
kelas, gender, etnis dan usia. Kurangnya informasi tentang hukum dan kebijakan merupakan bagian 
dari dimensi budaya. Demikian pula, ketika orang telah diinternalisasi rasa tidak berharga atau, se-
baliknya, hak, ini membentuk sikap mereka tentang dan tingkat manfaat dari hukum dan kebijakan.

Pertanyaan Pengantar

1. Pertanyaan pengantar untuk analisis konten:

• Apakah ada hukum atau kebijakan yang memberikan kontribusi untuk masalah dengan me-
lindungi kepentingan beberapa orang atas orang lain?

• pakah ada hukum atau kebijakan yang membantu mengatasi masalah tertentu yang telah 
Anda pilih?

• Apakah uang pemerintah yang memadai dianggarkan untuk melaksanakan kebijakan atau 
hukum?

2. Pertanyaan pengantar untuk analisis struktur:

• Apakah polisi menegakkan hukum secara adil?

• Apakah pengadilan memungkinkan laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, untuk men-
cari solusi?

• Apakah sistem hukum yang mahal, korup atau tidak dapat diakses?

• Apakah ada dukungan layanan di mana orang bisa mendapatkan bantuan untuk mengakses 
sistem cukup?

• Apakah program dan layanan yang ada diskriminasi terhadap beberapa orang (bahkan tidak 
sengaja)?

• Apakah pemerintah atau lembaga non-pemerintah yang ada untuk memantau pelaksanaan?

3. Pertanyaan Pengantar untuk analisis budaya:

• Apakah ada nilai-nilai politik atau sosial dan keyakinan yang berkontribusi untuk masalah 
ini?

• Apakah keyakinan budaya bertentangan hak-hak dasar?

• Apakah perempuan dan laki-laki tahu hak-hak mereka? Apakah mereka tahu bagaimana 
mengakses hak-hak mereka?

• Apakah keluarga dan tekanan sosial mencegah orang dari mencari solusi yang adil?

• Apakah masalah psikologis berperan? Apakah orang percaya bahwa mereka layak hak?
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Bahan Bacaan 14.2. 

Faktor Pembentuk Sebuah Strategi Advokasi

Ada beberapa faktor kunci yang membentuk strategi advokasi Anda. Faktor-faktor ini berbeda dari 
satu tempat ke tempat lain, serta dari satu masalah ke yang lain:

Konteks: Setiap situasi politik berbeda. Masing-masing situasi menyajikan peluang dan kendala 
tersendiri. Pemerintah memiliki derajat legitimasi dan kekuasaan yang berbeda, berhadap-hadapan 
dengan masyarakat sipil, swasta, perusahaan-perusahaan transnasional dan lembaga internasional. 
Keputusan politik dibuat berbeda tergantung pada sifat dari negara, politik, media, dan lain-lain. 
Di beberapa tempat, legislatif memiliki kewenangan yang lebih. Di tempat lain, Menteri Keuangan 
mendominasi pembuatan kebijakan. Setiap negara memiliki tingkat kebebasan dan akses ke sek-
tor publik yang berbeda-beda. Masyarakat menggunakan kesempatan ini secara berbeda tergantung 
pada keaksaraan, kemiskinan, relasi sosial, dan lain-lain. Campuran budaya, agama, suku, ras, dan 
pembangunan ekonomi masyarakat mempengaruhi tingkat toleransi dan keterbukaan untuk peru-
bahan sosial. Di beberapa negara, advokasi di tingkat internasional atau lokal mungkin lebih layak 
daripada di tingkat nasional.

Waktu: Setiap momen bersejarah menyajikan peluang dan kendala politik yang berbeda. Tren 
ekonomi internasional dapat membuat negara mengencangkan atau memperluas ruang politik. 
Pemilihan atau konferensi internasional dapat memberikan kesempatan untuk mengangkat isu-isu 
kontroversial. Pada beberapa saat, pawai akan menarik perhatian pada suatu masalah. Pada saat-saat 
lain, pawai dapat menimbulkan represi.

Organisasi: Dalam merancang strategi Anda, penting untuk menyadari kekuatan dan kelemahan dari 
organisasi Anda. Seberapa luas dan kuat dukungan potensial untuk anda? Apakah anda memiliki 
sekutu yang berkedudukan baik? Apakah para pimpinan gerakan memiliki perasaan yang kuat pada 
tujuan bersama? Apakah pengambilan keputusan efisien dan responsif? Sumber daya apa yang dapat 
Anda andalkan? Apakah tujuan Anda jelas dan dapat dicapai?

Risiko: Tidak semua strategi advokasi dapat digunakan secara universal. Di beberapa tempat, tinda-
kan yang ditujukan langsung pada pembuat keputusan kunci mungkin berbahaya secara politik, atau 
dapat mengecilkan potensi upaya perubahan jangka panjang. Di beberapa negara, mendorong peru-
bahan yang mempengaruhi keyakinan budaya dapat memprovokasi reaksi balasan yang tidak dapat 
dikelola. Kadang-kadang melibatkan orang-orang yang biasanya tidak dilibatkan, seperti perempuan 
atau orang-orang miskin, dapat menyebabkan konflik keluarga, sosial dan masyarakat. Menantang 
relasi kuasa cenderung menghasilkan konflik dan penyelenggara harus memiliki cara untuk mengha-
dapi ini. Dalam lingkungan yang lebih tertutup, advokasi sering berbentuk aksi masyarakat mengenai 
kebutuhan-kebutuhan dasar dan tidak disebut sebagai advokasi politik secara terbuka. Apapun kon-
teksnya, kadang-kadang Anda akan memutuskan untuk mengambil risiko karena tidak ada pilihan 
lain. Dalam kasus ini, semua orang yang terlibat harus memahami implikasi dari risiko tersebut.

Sumber:

The Action Guide for Advocacy and Citizen Participation. Adapted from Miller, Valerie, NGOs and 
Grassroots Policy Influence: What is Success?, Institute for Development Research, Vol. 11, No. 5, 1994.
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Lembar Kerja No. 3 – Outline Strategi Advokasi

Langkah-Langkah Pertanyaan Eksplorasi Catatan Anda
Memilih satu 
isu51  kebijakan 
peradilan (penga-
dilan) tipikor.1

Yang mana isu-isu kebijakan yang paling kritis untuk 
menyelesaikan masalah yang teridentifikasi dalam pe-
mantauan kita? 

Perubahan kebijakan yang mana kita pilih agar memi-
liki dampak (impact) yang paling signifikan

Berapa banyak orang akan menerima manfaat, jika 
perubahan kebijakan ini kita menangkan/dapat kita 
dicapai?

Apakah isu ini dapat dimenangkan (winnable)?

Ada peluang untuk bekerjasama dengan organisasi 
atau kelompok lain berkaitan dengan isu kebijakan 
yang dipilih? jika ada, Apa saja resiko resiko bersifat 
potensial?

Mampukah organisasi kita bekerja secara efektif 
menangani isu kebijak

Menetapkan 
kelompok sasaran

Siapa saja kelompok sasaran yang potensial, yang 
dapat membantu kita mencapai perubahan kebijakan?

Siapa yang paling punya otoritas untuk membuat pe-
rubahan? Siapa saja kelompok sasaran utama (audien)

Siapa saja yang memiliki kemampuan terbesar untuk 
mempengaruhi keputusan kelompok sasaran utama?

Yang mana kelompok sasaran utama (primer) dan 
kedua (sekunder) yang akan kita tetapkan untuk ker-
jas-kerja advokasi kita?

Merancang goal 
dan objectives2  
(outcomes) advo-
kasi.

Apa yang seharusnya inisiatif kerja advokasi tunaikan? 
Siapa yang akan membuat perubahan? Kapan peruba-
han itu akan terjadi?

Kita dapat mengartikulasikan secara jelas akhir atau 
tujuan jangka panjang (goal impact) kerja advokasi 
kita?

Dapatkah kita mengartikulasikan tujuan kebijakan 
pada tingkat efek advokasi kita (outcomes).

1) Apa yang harus berubah? Identifikasi dengan sangat jelas apa yang harus berhenti, apa yang harus berubah (diubah) atau 
solusi alternatif apa yang harus diambil, siapa yang harus melakukannya dan kapan.

2) Tujuan (Goal) menjelaskan perubahan yang ingin kita capai. Tujuan adalah hasil jangka panjang dari upaya advokasi dan batu 
pijakan untuk mencapai visi perubahan kita. Pada dasarnya, apa yang ingin diubah dari kerja-kerja Anda? Itulah cita-cita Anda 
(objective). Cita-cita biasanya menjelaskan perubahan kebijakan, keuangan, atau politik yang ingin dicapai diakhir upaya advokasi.
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Mengidentifikasi	
calon konstituen 
dan sekutu

Konstituen dan Sekutu:

Organisasi lain, kelompok, dan individu yang peduli 
atau bersedia bekerjasama pada isu kebijakan kita?

Apakah gunakan koalisi yang sudah ada? Apakah perlu 
bentuk baru?

Bagaimana kita berkontribusi pada upaya organisasi 
lain (koalisi)?

Apa peran yang kita harapkan dapat dimainkan oleh 
organisasi lain tersebut? Apa kontribusi yang mereka 
harapkan dari kita agar dapat memainkan peran terse-
but?

Apa keuntungan dan kerugian pembentukan aliansi 
atau koalisi?

Apakah organisasi lain melihat kita sebagai organisasi 
yang punya nilai tambah atau sekutu bagi mereka?

Bagaimana mereka terlibat dalam pengambilan kepu-
tusan?

Mengindentifikasi	
calon 
Penentang (opo-
sisi)

Apakah ada organisasi, kelompok, atau individu yang me-
nentang perubahan kebijakan yang kita tawarankan?

Apa ancaman yang datang dari pihak penentang 
terhadap keberhasilan inisiatif advokasi kita?

Apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi 
pengaruhi para penentang tersebut?

Menetapkan 
metode intervensi

Cara-cara atau kegiatan advokasi apa saja yang mun-
gkin dapat dilakukan untuk memenangkan agenda 
yang anda usung? Misalnya:

a. Melakukan riset advokasi (yaitu diantaranya: 
studi, pengumpulan data opini publik, mempela-
jari oposisi)

b. Memberikan edukasi dan dorongan atau 
dukungan (yaitu diantaranya: memberikan peng-
hargaan personal, dukungan publik, merangka 
ulang perdebatan)

c. Melakukan kampanye aksi langsung (con-
tohnya: menulis surat, melobi pembuat kebijakan, 
mengadakan dengar pendapat publik, menyeleng-
garkan boikot, advokasi elektronik)
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d. Menggunakan advokasi media (diantaranya 
menjalin hubungan baik dengan media, membuat 
kisah yang layak dijadikan berita)

e. Menyelenggarakan aktivitas-aktivitas pening-
katan kapasitas (peningkatan kapasitas dapat 
ditujukan untuk organisasi masyarakat sipil dan 
organisasi-organisasi lainnya, dan juga kelompok 
komunitas dan bahkan pejabat pemerintahan)

 

Kegiatan 15. Menjabarkan Strategi

Tujuan

• Para peserta mampu menjabarkan garis besar (outline) strategi advokasi ke dalam matrik log-
frame advokasi agar mempermudah mengukur kemajuan dalam advokasi;

• Peserta mampu menetapkan kegiatan-kegiatan dalam rencana advokasi yang sesuai dengan garis 
besar strategi advokasi.

Waktu

120 menit

Metode dan Teknik

Kelompok kecil

Alat Bantu

Alat tulis

Bahan Bacaan

• Bahan Bacaan 15.1. Beragam Strategi Advokasi untuk Momen-momen Berbeda

• Bahan Bacaan 15.2. Cara Menuliskan Tujuan Advokasi

Lembar Kerja

Lembar Kerja No. 4 – Matrik Logframe Advokasi
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Uraian Kegiatan

Kegiatan ini dibagi tiga bagian kegiatan 

Bagian A. Merancang Strategi

Dalam bagian kegiatan ini para peserta akan bekerja menyusun strategi advokasi berdasarkan garis 
besar strategi yang dibuat sebelumnya. Kelompok dibagi berdasarkan asal organisasi. Gunakan Lem-
bar Kerja No.4: Matrik Logframe Advokasi. Waktu mengisi lembar kerja 30 menit.

Bagian B. Presentasi Kerja Kelompok

Bagian ini para peserta akan melakukan presentasi dan mendapat umpan balik dari peserta lain. 
Setiap kelompok menyajikan hasil kerja mereka secara bergiliran. Kelompok lain, fasilitator, dan 
narasumber memberi umpan balik (feedback) untuk memperkuat hasil peserta lain. Waktu untuk 
tiap kelompok 10-15 menit.

Bagian	C.	Refleksi

Fasilitator akan memimpin diskusi ref leksi dengan sejumlah pertanyaan diskusi yang berkaitan 
dengan matrik logframe advokasi. Refleksi dilakukan 15 menit.
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Bahan Bacaan 15.1.

Strategi Advokasi yang Berbeda untuk Berbagai Situasi

Daftar strategi ini merupakan beberapa cara yang digunakan oleh kelompok-kelompok di berbagai 
negara yang telah berhasil memobilisasi dukungan dan menghasilkan perubahan. Advokasi biasanya 
melibatkan kombinasi dari strategi-strategi ini.

Pilot atau Model Program

Ketika sulit untuk mempengaruhi agenda publik, model intervensi yang sukses bisa menunjukkan 
kepada pemerintah cara yang lebih baik untuk memecahkan masalah. Strategi ini digunakan dengan 
sangat baik terutama oleh masyarakat Undugu di Kenya. Masyarakat Undugu menggunakan suatu 
pertemuan internasional yang sanga tpenting dengan delegasi-delegasi yang sangat berpengaruh untuk 
menampilkan program perumahan yang inovatif bagi kaum miskin kota. Apa yang dilakukan ternya-
ta dapat mendorong pejabat pemerintah membuat komitmen publik untukmengatasi kemiskinan di 
daerah perkotaan di depan para pengunjung.

Kolaborasi

Ketika ada kecocokan dan kesepakatan antara LSM, kelompok akar rumput, dan pemerintah, maka kelom-
pok masyarakat sipil lebih berpeluang berkolaborasi langsung dengan pemerintah untuk merancang dan/
atau melaksanakan undang-undang atau pelayanan oleh negara. Demikian pula, upaya pemantauan antara 
warga Negara dengan pemerintah secara bersama-sama menjadi semakin umum.

Unjuk rasa

Sebuah demonstrasi atau pawai bergantung pada jumlah orang dan pesan-pesan kreatif untuk 
mendapatkan perhatian dan dukungan. Sebuah pawai yang diikuti oleh 2.000 orang biasanya tidak 
akan memiliki dampak bila dibandingkan dengan pawai yang diikuti oleh 25.000 orang. Penentuan 
waktu juga penting. Boikot merupakan bentuk lain dari unjuk rasa yang seringnya diarahkan pada pe-
rusahaan-perusahaan. Berjaga dan mogok makan bisa menjadi ekspresi unjuk rasa yang tidak terlalu 
konfrontatif. Unjuk rasa terkadang merupakan suatu taktik terakhir ketika strategi-strategi yang lebih 
konvensional untuk mempengaruhi gagal untuk membuka dialog kebijakan.

Litigasi

Kasus persidangan yang dipublikasikan secara baik dapat menarik perhatian publik terhadap satu 
masalah, dan terkadang dapat berujung pada reformasi hukum atau penegakan yang lebih adil. 
Beberapa negara memiliki mekanisme hukum yang disebut “class action”/ gugatan kelas. Di tempat 
mekanisme itu ada, sekelompok orang yang menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan dapat meng-
gunakan litigasi untuk memperjuangkan keadilan secara kolektif.

Pendidikan Publik dan Media

Strategi pendidikan dan media membangun dukungan publik, dan dapat mempengaruhi pembuat 
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kebijakan. Strategi-strategi tersebut meliputi penyediaan data, artikel dan kebijakan alternatif untuk 
media, serta pesan-pesan kreatif yang menggunakan musik, video dan lagu. Strategi media alternatif 
menggunakan teater, poster dan pamflet sangat berguna di negara-negara yang hanya sedikit orang 
yang dapat memiliki akses ke radio dan televisi. Di beberapa negara, LSM mengadakan dialog publik 
untuk membahas isu-isu.

Penelitian

Kertas Posisi dan proposal berdasarkan informasi yang solid meningkatkan kredibilitas advokasi. Penelitian 
memberikan informasi yang diperlukan untuk perencanaan, pengembangan pesan, alternatif kebijakan, 
dan lobi. Tergantung pada metodologi yang digunakan, penelitian juga dapat memperkuat aliansi-aliansi, 
membangun konstituen, dan membantu mengembangkan keterampilan kewarganegaraan. Ketika infor-
masi sulit untuk didapatkan, upaya penelitian dapat berkembang menjadi kampanye advokasi ten-
tang “hak untuk mengetahui”. Advokasi biasanya diuntungkan melalui hubungan dekat dengan peneliti 
yang simpatik dan analis kebijakan yang memberikan akses cepat kepada fakta dan analisis bagi para 
pelaku advokasi di tengah-tengah pertempuran politik.

Persuasi

Semua advokasi harus persuasif bagi banyak orang. Persuasi memiliki tiga bahan utama:

• lobi - melibatkan upaya untuk bertatap muka dengan pengambil keputusan guna membujuk 
mereka untuk mendukung suatu masalah yang diadvokasi atau suatu proposal;

• pengaruh - diperoleh melalui kredibilitas dan legitimasi atas tuntutan; dengan menunjukkan 
kekuatan melalui mobilisasi dukungan rakyat; dengan bekerja dalam koalisi-koalisi dan 
dengan banyak sekutu yang beragam; dengan menggunakan media untuk menginformasikan, 
mendidik, dan tampil;

• negosiasi - melibatkan tawar-menawar untuk mencari kesamaan atau, minimal, menghor-
mati perbedaan pendapat. Hal ini terjadi antara sekutu, pendukung, dan konstituen serta 
para pihak yang berseberangan dengan mereka yang berkuasa. Dalam tawar-menawar dengan 
para pengambil keputusan Anda perlu mengetahui kekuatan Anda sendiri dan kekuatan la-
wan, serta apa yang bisa dinegosiasikan, apa yang tidak, dan apa yang akan Anda lakukan jika 
negosiasi tidak tercapai.

Membangun Organisasi dan Konstituen

Sifat jangka panjang dari upaya advokasi sangat menuntut hubungan yang kuat dengan para kelompok 
konstituen. Advokasi yang efektif membutuhkan aliansi antara organisasi dan dengan individu-indi-
vidu kunci untuk daya tawar, legitimasi, dan implementasi. Organisasi tergantung pada pengambilan 
keputusan yang efektif, kepemimpinan bersama, peran yang jelas, komunikasi, dan anggota dan staf 
dengan kemampuan analisis dan kepercayaan diri.

Pemberdayaan

Adalah satu komponen vital dari semua advokasi, strategi-strategi ini diarahkan untuk memperkuat 
kepercayaan diri masyarakat dan pemahaman tentang kekuasaan. Kesadaran masyarakat tentang diri 
mereka sebagai pihak protagonis dengan hak dan tanggung jawab untuk ikut berpartisipasi dan 
mengubah proses politik adalah inti dari kewarganegaraanyang aktif.
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Bahan Bacaan 15.2. 

Cara Menuliskan Tujuan Advokasi1 

1. Analisis tujuan haruslah dikerjakan secara lebih tajam, tidak dangkal, absah, dan sempurna ke-
timbang analisis masalah.

2. Struktur analisis tujuan mungkin saja berbeda (jauh) dengan struktur analisis masalah. 

3. Pernyataan-pernyataan pada kartu metaplan terdahulu boleh jadi perlu dihapus dan dirumuskan 
kembali. 

4. Tujuan-tujuan baru mungkin saja perlu ditambah apabila dipandang bersangkut paut dan penting 
agar tujuan tercapai.

5. Jika sukar merumuskan tujuan, ini menandakan kelemahan dalam analisis masalah, maka diskusikan 
ulang pernyataan masalah. Pertanyaannya: Apa sesungguhnya yang ingin kita maksudkan?

6. Hanya tujuan yang punya peluang bagus tercapai saja yang dirumuskan. 

7. Pastikan bahwa tujuan bersandar pada hasil analisis stakeholder karena analisis stakeholder mem-
bantu memberi fokus untuk memprioritaskan dan oleh karena itu juga bahwa tidak semua per-
nyataan masalah perlu diubah ke dalam pernyataan tujuan. 

8. Pastikan rumusan tujuan sesuai dengan agenda memperbaiki kehidupan rakyat, yaitu “usaha-usaha 
terorganisir oleh ORNOP untuk mengubah, mempengaruhi, atau memprakarsai kebijakan, hu-
kum, praktik, dan perilaku”. 

9. Jangan lupa apakah rumusan tujuan telah SMART? (specific: khusus, measurable: dapat diukur, 
achievable: dapat dicapai, relevant: sesuai kebutuhan, time bound: batasan waktu). 

10. Periksa apakah telah menggunakan kata kerja aktif. Goals dan outcomes/purpose selalu ditulis 
dalam infinitif; “melakukan sesuatu”  (to do sometihing), outputs dijelaskan dalam  future tense 
“sesuatu yang akan dihasilkan” (something will have been produced), dan kegiatan dijelaskan da-
lam present tense seabgai kata kerja aktif; “melakukan sesuatu” (do something). Contoh di bawah 
ini diambil dari Ausguideline, 1. The Logical Framework Approach:

Goals                 to contribute to improved community health … (memberi kontribusi untuk 
                                         memperbaiki kesehatan masyarakat …) 

Purpose (Outcomes) to provide a clean, reliabel and sustainable supply of water adequate for commu
                                          nity need (mengadakan persediaan air yang baik, dapat diandalkan, dan ter
                                        sedia terus menerus sesuai kebutuhan masyakat 

Outputs   Village water supply maintenance technicians will have been trained (teknisi-teknisi 
                                        perawatan pernyediaan air desa terlatih)

Kegiatan  Conduct site survey, build header tank, prepare training materials, design user 
                                         pays system  (mengadakan survei, membangun tangki induk, menyiapkan ma
                                       terial perlatihan, merancang sistem pembayar)    

1) Diambil dari Fatima Shabodien, Herizal EA, dan Nori Andriyani, Manual Pemantauan dan Evaluasi. CSSP-USAID. Agustus 2004
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11. Aturan praktisnya, tujuan utama (outcomes) tidak lebih dari 3 buah rumusan. Jika waktu periode 
proyek pendek, semisal satu tahun, sebaiknya hanya memiliki satu saja. Alasan praktisnya, 
agar lebih mudah memfokuskan output-output terhadap sebuah tujuan tunggal sehingga 
upaya-upaya program/proyek tidak terlalu melebar, tidak lemah, dan lebih mudah dicapai. Lagi 
pula, kemenangan kecil dapat memperkuat kepercayaan diri, baik terhadap manajemen program/
proyek maupun para stakeholder. Jika tujuan utama lebih dari satu, maka sebaiknya tetapkan 
rangking untuk prioritas. 

Penjelasan perihal tersebut di bawah ini diambil dari Dr. Sumengen Sutomo, dkk; Modul Pelatihan 
dan Pedoman Praktis Perencanaan Partisipatif, CV. CIPRUY, Jakarta 2002:

• Prioritas pertama (1): tujuan harus diselesaikan pertama dan tidak boleh ditunda karena kalau 
tidak proyek gagal.

• Prioritas kedua (2): tujuan diselesaikan setelah tujuan prioritas pertama karena dapat mem-
pengaruhi keberhasilan proyek.

• Priortas ketiga (3): tujuan diselesaikan setelah tujuan prioritas kedua kalau tidak mem-
pengaruhi keberhasilan proyek. 

• Tidak prioritas (0): tujuan tidak perlu 
diselesaikan dan boleh ditangguhkan kare-
na tidak mempengaruhi proyek.

Dari Pohon Masalah Menjadi Pohon Tu-
juan

1. Awali dari pohon masalah, lalu gantilah 
semua pernyataan negatif (masalah) men-
jadi keadaan positif (tujuan). 

2. Dengan tahapan sebagai berikut: Perta-
ma, Ubah “masalah pokok” menjadi rumus-
kan outcomes. Kedua “sebab-sebab” men-
jadi rumuskan outputs. Ketiga, putuskan 
rumusan goals sebagai pernyataan kesim-
pulan umum dari seluruh kartu pernyataan 
“akibat-akibat” dan ia merupakan kesimpu-
lan umum dari akhir pekerjaan atau proyek. 

3. Periksa secara seksama semua tujuan dan hubungannya. Teliti apakah hubungan tersebut ma-
suk akal, layak, dan dapat dicapai, apabila diperlukan maka sesuaikan. Gunakan kartu baru untuk 
mengisi gap, atau menggeser beberapa kartu untuk mendapat logika yang benar. Pokonya apakah 
rumusan tujuan telah SMART? Spesifik, Dapat diukur, Dapat dicapai, sesuai kebutuhan, dan sesuai 
batas waktu yang ditetapkan.

4. Bentuk pohon tujuan. Tunjukan dengan tanda panah semua hubungan.
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Kata Awal untuk Keperluan Perumusan Tujuan

TINDAKAN KATA KERJA TUJUAN
EKSPANSI Memperbesar, menambah, 

memperluas, dst
Melaksanakan lebih banyak 
dengan menambah (produk, 
tempat, ruang, orang, teknologi, 
atau peralatan, dll)

Memperluas jaringan advokasi hak 
atas pendidikan

PERBAIKAN
(IMPROVEMENT)

Memperbaiki, memerik-
sa, mengurangi, mencapai, 
mengeliminasi, memperkuat, 
menambah, mengerti, 
mengembangkan, mengimple-
mentasikan, dst

Melaksanakan lebih awal, lebih 
baik, lebih murah, lebih efektif 
dengan mutu lebih tinggi, dll.

INOVASI menginisiasi, mendirikan, 
melakukan eksperimen, menja-
jagi, dst

Melaksanakan sesuatu yang baru 
dan lain dengan yang lain

Menginsiasi pengembangan kapa-
sitas advokasi NGO Sulsel

ADAPTASI
(MODERNISASI)

Menyesuaikan, meningkatkan, 
memodernisasikan, mengu-
ji, memastikan, mendorong, 
mendesak, dst

Memastikan bahwa layanan dan 
produk mencerminkan kebutuhan, 
peristiwa, dan kecenderungan yang 
sedang terjadi

Memastikan masyarakat tergusur 
menerima kompensasi yang layak

Mendorong (mendesak) Pemerintah 
Desa X membuat Perdes tentang 
…. sesuai dengan kepetingan hidup 
masyarakat secara partisipasi

Sumber Referensi:

Salusu, J. Pengambilan Keputusan Stratejik: untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit. Ja-
karta: Grasindo, 1997.
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Lembar Kerja No. 4 Matrik Logframe Advokasi

Hirarki Tujuan Indikator Alat Bukti Asumsi atau 
Resiko

Mitigasi Resiko

Goal 
Keseluruhan mak-
sud (purpose) ini-
siatif advokasi.

Objective 1
Tujuan spesifik 
yang akan dica-
pai dalam jangka 
waktu menen-
gah, dalam rangka 
mencapai goal.

Objective2
Objective 3
Output 1.1
Apa yang dihasil-
kan dari aktivi-
tas-aktivitas yang 
dirancang dalam 
rangka mencapai 
Objective 1.

Output 1.2
Apa yang dihasil-
kan dari aktivi-
tas-aktivitas yang 
dirancang dalam 
rangka mencapai 
Objective 1.

Output 2.1
Apa yang dihasil-
kan dari aktivi-
tas-aktivitas yang 
dirancang dalam 
rangka mencapai 
Objective 2.
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Output 2.2
(dan seterusnya)

Kegiatan yang 
akan dilakukan 
untuk mencapai 
Output 1.

Activity 1.2
Kegiatan yang 
akan dilakukan 
untuk mencapai 
Output 1.

Input
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Kegiatan 16. Menyusun Rencana Monitoring & Evaluasi

Tujuan

• Peserta mampu menyusun rencana dan melakukan monitoring dan evaluasi atas kerja-kerja ad-
vokasi yang mereka dilakukan

Waktu

120 menit

Metode dan Teknik

Ceramah singkat

Kerja kelompok Kecil

Diskusi kelompok besar

Alat Bantu

Alat tulis

Bahan Bacaan

Bahan bacaan 16.1 Sistem Monitoring dan Evaluasi: Perangkat Monitoring Kinerja

Lembar Kerja

Lembar Kerja 5. Matrik Rencana Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Lembar kerja 6. Matrik Rencana Monitoring dan Evaluasi Kemajuan

Uraian Kegiatan

Kegiatan ini dibagi dalam tiga bagian:

Bagian A. Presentasi

Narasumber atau fasilitator menyajikan uraian singkat perihal monitoring dan evaluasi. Beri-
kutnya, berdasarkan Bahan Bacaan 16.1 Sistem Monitoring dan Evaluasi: Perangkat Monitoring 
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Kinerja, narasumber atau fasilitator memandu diskusi bersama para peserta. Bagian ini membutuh-
kan waktu maksimal 30 menit.

Bagian B. Menyusun Matrik Rencana Monitoring dan Evaluasi  

Para peserta meninjau kembali matrik logframe Advokasi pada kegiatan 15 sebelumnya.  Lang-
kah selanjutnya, dalam kelompok berdasarkan organisasi peserta bekerja mengisi matrik ren-
cana monitoring dan evaluasi. Dipandu fasilitator, Peserta akan bekerja menggunakan Lembar 
Kerja 5. Matrik Rencana Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Lembar kerja 6. Matrik Rencana 
Monitoring dan Evaluasi Kemajuan. Waktu menyusun matrik 45 menit.

Bagian C. Laporan Kelompok  

Setiap kelompok akan bergantian menyajikan laporan kelompok masing-masing. Fasilitator akan me-
mandu diskusi sepanjang bagian ini. Tiap kelompok mendapat waktu sekitar 10 menit.
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Bahan Bacaan 16.1 

Sistem Monitoring dan Evaluasi: Perangkat Monitoring Kinerja

Latar Belakang

Monitoring adalah sebuah proses penelusuran untuk memastikan bahwa inputs, jadwal kerja, dan out-
puts berjalan sesuai rencana. Monitoring yang efektif adalah berfungsinya perencanaan sebagaimana 
mestinya. Misalnya, seberapa baik kita menetapkan elemen-elemen logical framework, seperti hirarki 
tujuan, kegiatan, dan indikator-indiakator capaian. 

Di sisi lain, alat-alat (tools) monitoring adalah instrumen yang dimaksudkan untuk membantu mana-
jemen menyediakan informasi yang tepat dan diperlukan untuk pengambilan keputusan. 

Diantara elemen-elemen tersebut, indikator merupakan hal terpenting sebagai alat pengukur kinerja yang 
diharapkan. Pentingnya indikator tidak hanya terletak pada rumusannya, namun juga pada pemilihan 
parameter yang mudah digunakan dan mudah dibuktikan.  

Indikator haruslah SMART:

• Specific (spesifik): memenuhi syarat yang sebenarnya apa seharusnya dicapai. Atau ada orang 
yang menggunakan istilah simple (sederhana) 

• Measurable (dapat diukur): mengukur capaian (bila memungkinkan) 

• Attributable (berkaitan): bertalian erat antara capaian dengan kinerja yang diharapkan. Atau 
achieble (dapat dicapai)

• Realistic (realistis): data dapat dipercaya, biaya tepat guna, dan data dapat dikumpulkan pada 
waktunya. 

• Time-bound (rentang waktu): menyatakan kapan saatnya capaian mesti diraih.

Pemilihan Indikator

Indikator merupakan pengukur kinerja dan hanyalah sebagai alat bukti pencapaian. Sehebat apapun 
indikator-indikator, bukanlah keharusan mencoba membuktikan kebenaran seluruh indikator  yang 
ada.  Oleh karena itu, beberapa indikator saja sebaiknya memadai untuk menangkap kemajuan ke 
arah outputs atau result yang diidam-idamkan. Dalam memilih dan memprioritas indikator, kita 
mungkin perlu mempertimbangkan hal berikut:

1. membedakan antara indikator yang dapat dibuktikan selama fase implementasi dan yang hanya 
dapat dibuktikan dalam jangka panjang.

2. mengumpulkan data yang prosesnya dapat teratur dan meminta sumber daya/biaya yang tepat 
guna (manageable and cost effective).      

Alat Bukti: Sistem Informasi M&E

Kerangka kerja operasional (operational framework), baik logical maupun result framework, akan 
memandu sistem M&E dengan dua elemen dasarnya, yaitu kinerja yang diharapkan (outputs atau 
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intermediate results) dan indikator capaiannya. Framework semestinya menjadi acuan untuk imple-
mentasi, M&E, dan perencanaan ke depan

Figur berikut ini memperlihatkan kerangka kerja operasional yang memandu Sistem Informasi M & E. 

Workplan

Logical atau results framework biasanya dikembangkan untuk multi-year project, yang mensyaratkan 
urutan atau rangkaian tingkatan (major activities) untuk menyampaikan outputs atau results yang 
diharapkan. Oleh karena itu, ia menerangkan status awal kegiatan (broad inputs) dan status akhir ke-
giatan (outputs or results indikators). Untuk memfasilitasi perencanaan dan monitoring, logical atau 
results framework perlu diurai (break down) dan dijadwal dalam sebuah workplan yang seharusnya 
merefleksikan hal berikut:

1. Outputs atau results yang jelas untuk mencerminkan apa yang akan disampaikan untuk riset, 
pelatihan/pengembangan kapasitas, dan koordinasi kegiatan. Outputs atau results seharusnya 
cocok atau sama dalam framework; sedapatnya mereka sama atau sub-set untuk mencerminkan 
apa yang akan dicapai dalam workplan;

2. Indikator kinerja untuk mengukur dan membuktikan (1). Indikator disini akan menjadi in-
termediate atau indikator kemajuan yang mencerminkan penyelesaian kegiatan-kegiatan (3) 
dibawah ini;

3. Kegiatan-kegiatan diurai (break down) ke dalam sub kegiatan dan tugas (task), yang seharusnya 
cocok atau sama untuk kegiatan-kegiatan dalam logical atau results framework;

4. Keuangan mencerminkan biaya yang disatukan dengan sumber daya yang diperlukan untuk 
implementasi workplan;

5. Jadwal atau timetable memperlihatkan rencana dimulai sampai dengan penyelesaian 
sub-kegiatan dan tugas; dan

6. Penanggung jawab ditunjuk untuk mengimplementasi dan melaporkan sub-kegiatan dan tugas.
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Rencana Monitoring Kemajuan (progress monitoring plan)

Berikutnya pengembangan work plan, dan mulainya kegiatan-kegiatan, sebuah system diperlukan 
untuk menelusuri dan untuk mengumpulkan data yang diperlukan monitoring kemajuan (progress 
monitoring). Monitoring kemajuan secara teratur meningkatkan implementasi yang berkenaan dengan: 
alat (means) dan sumber daya digunakan, bagaimana kemajuan kegiatan-kegiatan, produk-produk 
dilahirkan, dan masalah dan hambatan yang dialami. Sebuah rencana monitoring kemajuan 
mengarah pada:

1. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan, yang berdasarkan pada kerangka kerja operasional 
(operational framework);  

2. Kemajuan dalam periode pelaporan saat kini dan bagaimana ia memberi sumbangan pada 
pencapaian pada periode sebelumnya; dan

3. Pernyataan/catatan tentang implementasi yang senyatanya (progress) dibandingkan dengan 
work plan semula menurut asumsi-asumsi, resiko dan pernyataan pra kondisi dalam opera-
tional framework. Tindakan yang dilakukan juga diidentifikasi dan dinyatakan.

Rencana Kinerja Monitoring 

Sewaktu perhatian kemajuan monitoring mengikuti kemajuan kegiatan secara fisik, kita juga perlu 
sebuah alat perencanaan untuk mengelola pengumpulan data kinerja (manfaat – results, efek dan 
impact – monitoring). Sebuah rencana kinerja monitoring (contoh pada tabel 2), adalah perangkat 
untuk perencanaan, pengelolaan, dokumentasi kumpulan data, termasuk:

1. Definisi	 rinci	 indikator	 kinerja	 (progress) yang sudah teridentifikasi dalam operasional 
framework (workplan), untuk outputs (intermediate results) dan purpose (sasaran strategis). 
Tetap di jalur SMART, indikator-indikator memberi petunjuk tentang elemen-elemen teknis 
mereka, variable-variabel yang harus diukur, dan petunjuk data yang dibutuhkan.

2. Metode pengumpulan data: untuk pengumpulan data dasar atau pokok (primary), metode 
alternatif yang tersedia berkenaan dengan:

• Jenis inkuiri (rapid assessment, case study, sample survey, census); dan pemilihannya ber-
gantung pada: jenis dan tujuan data; akurasi dan tingkat kehandalan yang diinginkan; ke-
cakapan enumerator; dan sumber daya dan waktu yang tersedia.

• Skala inkuiri: dapat menggunakan sampling untuk menghasilkan perkiraan cepat dengan 
biaya kecil. 

• Metode inkuiri: langsung, melalui pengukuran atau observasi subyek; atau tidak langsung, 
melalui wawancara seorang responden.

• Perbedaan antara data kuantitatif dan kualitatif dan metode yang tepat pada kedua data 
tersebut

3. Sumber data untuk setiap indikator kinerja (progress). Data untuk benefit M&E dapat datang 
dari:

• sumber sekunder (data yang sudah dikumpulkan orang lain). Data sekunder sebaiknya 
berkualitas baik, cukup spesifik, dapat diperoleh pada waktunya.
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• pengumpulan data pokok (dikumpulkan langsung dari sumbernya) pengumpulan data 
pokok sebaiknya sedapat mungkin tetap diberikan biaya dan effort minimum diperlukan 
untuk pengumpulan, pemrosesan, dan analisis.

4. Frekuensi pengumpulan data: bergantung pada indikator kinerja dan informasi dibutuhkan, 
mungkin 4 bulanan, tahunan atau kurang berdasarkan frekuensi. Inkuiri juga dapat beragam 
mulai pengumpulan data serentak sampai beragam kunjungan survei, bergantung pada subyek 
dan tujuan.

5. Penanggungjawab untuk pengumpulan data: penanggungjawab secara jelas diangkat untuk 
kantor, tim atau individu tertentu.

Analisis Data dan Pelaporan  

Tambahan lagi untuk pengumpulan data, sebuah sistem kinerja monitoring yang efektif butuh juga 
rencana analisis data dan pelaporan. Baik dilakukan terpisah atau rencana yang sama dengan peng-
umpulan data, kita sebaiknya sadar tentang saling ketergantungan mereka, dan sesuai dengan ren-
cana dalam sebuah cara yang terpadu. Hal ini tepat untuk pengumpulan data dan analisis seperti 
disampaikan tadi merupakan sebuah fungsi pada akhirnya. jadi: tanpa pengetahuan sebelumnya 
bagaimana akan menganalisis data (yang pada gilirannya merupakan sebuah fungsi dari apa yang 
dilaporkan tentang indikator), kita mungkin tidak memiliki data yang benar untuk pengambil kepu-
tusan. Oleh karena itu kita butuh berpikir tentang pengumpulan data, analisis, dan pelaporan sebagai 
sebuah proses terpadu.      

6. Analisis data: bersandar pada definisi rinci dalam (1) di atas, mengenali metode analisis data 
yang digunakan.

7. Komunikasi hasil M & E: tatkala maksud informasi monitoring & evaluasi (M&E) adalah un-
tuk menginformasikan pengambil keputusan, penting sekali untuk memiliki komunikasi yang 
efektif untuk memastikan penyampaian informasi yang benar kepada pengguna yang benar 
pada waktu yang tepat.

Komunikasi hasil M&E sebaiknya menjawab persoalan atau pertanyaan berikut:

• Pemakai hasil M&E; siapa yang butuh diinformasikan?

• Frekuensi melaporkan; kapankah mereka butuh diinformasikan?

• Cara melaporkan; bagaimana mereka akan diinformasikan?

Menjawab pertanyaan terakhir, karena menulis laporan telah biasa digunakan sebagai cara komunikasi 
maka hal ini menjadi pertimbangan. Mengenai pertanyaan siapa yang butuh diinformasikan (sesuai 
dengan tujuan kita), pengguna hasil kinerja M&E potensial, diantaranya:

1. Staf lapangan,

2. Koordinator program,

3. Manager program,

4. Direktur lembaga,

5. Kelompok sasaran,
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6. Dewan (board) organisasi,

7. Jaringan,

8. Donor,

9. Publik, All.

Jenis informasi dan frekuensi pelaporan mungkin berbeda untuk masing-masing kelompok pengguna, 
tetapi secara umum informasi yang disajikan perlu ringkas dengan mengurangi detil-detil teknis 
dan banyak menyajikan kesimpulan-kesimpulan yang berkaitan dengan pengembangan (efektivitas 
dan impak). Pertalian dengan kerangka kerja operasional adalah berangkat dari kegiatan-kegiatan 
menuju outputs, lalu sasaran strategis (efek), kemudian tujuan strategis (impak). 

Daur Pelaporan

• Dari personil staf lapangan kepada siapa? (Kapan saja? Harian, mingguan, bulanan, atau 
bagaimana?)

Lembar Kerja 5. Matrik Rencana Monitoring dan Evaluasi Kinerja

A. Caranya:

• Gunakan indikator dari kerangka logis (LFA) program dan Lakukan secara bertahap. Kapan dilaku-
kan?Hanya setelah dipilihnya indikator; Dengan mengajukan usulan Rencana Pematauan Kinerja 

1 2 3 4 5 6 7 8
DESKRIPSI 
DAN DEFI-
NISI IND-
IKATOR

DATA 
DASAR 

(BASELINE)

PARA
METER

SUMBER 
DATA

METODE 
PENGUM-

PULAN 
DATA

JADWAL ORANG 
ATAU TIM

ANALISIS 
DAN PENG-

GUNAAN

Indikator 
Outcomes

Indikator 1.

Indikator 2.

Indikator 3.

Indikator 
Outputs

Indikator 1.

Indikator 2.
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(RPK) awal; dan Tinjua ulang dan perbaiki dalam kwartal pertama di lapangan. Proses?Berkonsultasi 
dengan konstituen, mitra, dan donor. Jangan lupa, diIkuti penentuan data dasar (baseline) 
dan parameter (target)

B. Keterangan:

1. Deskripsi indikator adalah patokan apa yang akan digunakan untuk mengukur kemajuan? 
Deskripsi indikator diambil dari dari kerangka kerja logis program (LFA: logical framework 
analysis).  Definisi	 indikator(%, jumlah, dll) itu mengacu pada deskripsi indikator; apa 
satuan ukurannya.

Contoh: Persentase (%) peningkatan jumlah Undang-Undang  dan peraturan pemilu yang di-
revisi sesuai dengan prinsip keadilan gender.

2. Data dasar (baseline) yang dimaksud adalah bagaimana keadaan pada awal intervensi 
program. 

Contoh:% UU dan peraturan pemilu yang telah dikeluarkan pemerintah. 

3. Parameter yang dimaksud adalah apa sasaran atau target perubahan program. 

Contoh: 30% UU dan peraturan pemilu diubah sesuai dengan  prinsip keadilan gender. 

4. Sumber data adalah dari mana data didapat.

Contoh: UU dan peraturan yang telah dibuat atau dikeluarkan oleh pemerintah.

5. Metode pengumpulan data adalah bagaimana data dikumpulkan. 

Contoh: Studi pustaka hukum dan wawancara semi terstruktur dengan angota parlemen yang 
dipilih.

6. Jadwal pengumpulan data adalah seberapa sering pengumpulan data direncanakan.

7. Orang atau tim penanggung jawab pelaksanaan pengumpulan data.

8. Analisis dan Penggunaan data adalah siapa orang yang akan melakukan analisis data dan 
bagaiamana data akan digunakan.

Contoh: data akan dianalisis dengan acuan pada persentase total UU dan peraturan pemilu yang 
diubah sesuai dengan prinsip gender. Data akan digunakan untuk konferensi pers dan laporan priodik 
ke lembaga donor dan konstituen. 
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Lembar Kerja 6. Matrik Rencana Monitoring dan Evaluasi Kemajuan
Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan pertama periode program

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Kegiatan 

/Sub
kegiatan

Periode 
Kegia-
tan

Indikator 
Kema-
juan 
(Outputs 
Program)

Penca-
paian
Kumu-
latif 
(Peride-
Lalu)

Target 
Peri-
ode 
Kini

Staf 
Penang-
gung 
Jawab

Capaian 
Periode 
Kini

Kema-
juan Ku-
mulatif

Catatan

A.1
A.1.1
A.1.1.1
A.1.1.2

A.1.2
A.1.2.1

A.2
A.2.1
dst
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LAMPIRAN
Bahan Acuan 11.1.

Pasal-Pasal tentang Hak atas Peradilan yang Adil 
dalam Instrumen Internasional dan Hukum Nasional54 

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28I

(1) 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.

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab 
negara, terutama pemerintah.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Pasal 10

Setiap orang berhak, dalam persamaan yang penuh, atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh 
peradilan yang bebas dan tidak memihak, dalam penentuan atas hak dan kewajibannya serta dalam 
setiap tuduhan pidana terhadapnya.

Pasal 11

(1) Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai di-
buktikan kesalahannya sesuai dengan hukum, dalam pengadilan yang terbuka, di mana ia mem-
peroleh semua jaminan yang dibutuhkan untuk pembelaannya.

(2) Tidak seorangpun dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana karena perbuatan atau 
kelalaian, yang bukan merupakan pelanggaran pidana berdasarkan hukum nasional atau inter-
nasional ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak boleh dijatuhkan hukuman yang lebih 
berat daripada hukuman yang berlaku pada saat pelanggaran dilakukan.

54) Bukan daftar menyeluruh dan lengkap karena kumpulan pasal ini hanya sebagai petunjuk. Peserta diharapkan untuk mema-
hami perlindungan HAM dalam peraturan perundang-undangan lainnya terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan yang 
diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
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Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Bagian Keempat

Hak Memperoleh Keadilan
Pasal 17

Setiap orang tanpa diskiriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan per-
mohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi 
serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara 
yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putu-
san yang adil dan benar.

Pasal 18

(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak 
pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu 
sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu 
peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.

(3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, akan berlaku ketentuan yang 
paling menguntungkan bagi tersangka.

(4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai 
adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu per-
buatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19

(1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan 
seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.

(2) Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan 
atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang-piutang.

Kovenan	Internasional	Hak	Sipil	dan	Politik	(ICCPR),	diratifikasi	melalui																
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005

Pasal 14

1. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. 
Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewa-
jibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka un-
tuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk 
menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian 
sidang karena alasan  moral , ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat 
yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam 
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keadaan khusus, di mana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; na-
mun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan 
dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebalikn-
ya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan  dengan perselisihan perkawinan atau per-
walian anak-anak.

2. Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai 
kesalahannya dibuktikan menurut hukum.

3. Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap  orang berhak atas jami-
nan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:

(a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, 
tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya; 

(b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan ber-
hubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;

(c)  Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;

(d) Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui 
pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mem-
punyai pembela; dan

(e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan me-
minta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat 
yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;

(f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau 
tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;

(g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa 
mengaku bersalah.

4. Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia 
mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka. 

5. Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya 
atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.

6. Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau di-
ampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan 
secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang 
yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi 
menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui 
itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.

7. Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah 
dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum 
acara pidana di masing-masing negara.
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Pasal 15

1. Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan atau 
tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya, baik 
berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Tidak pula diperbolehkan untuk menjatuh-
kan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana tersebut 
dilakukan. Apabila setelah dilakukannya suatu tindak pidana muncul ketentuan yang lebih ringan 
hukumannya, maka pelaku harus mendapatkan keuntungan dari ketentuan tersebut. 

2. Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang dapat merugikan persidangan dan penghukuman ter-
hadap seseorang atas tindakan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan, yang pada saat hal itu 
terjadi masih merupakan suatu kejahatan menurut asas-asas hukum yang diakui oleh masyarakat 
bangsa-bangsa.

Konvensi	Anti	Korupsi	PBB	(UNCAC),	diratifikasi	dengan	Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2006

Pasal 13 – Partisipasi Masyarakat

1. Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan yang tepat, dengan cara dan sesuai dengan prin-
sip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk mempromosikan partisipasi aktif dari individu dan 
kelompok di luar sektor publik, seperti masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah dan organi-
sasi berbasis masyarakat, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dan meningkatkan ke-
sadaran publik tentang keberadaan, penyebab dan gravitasi dan ancaman yang ditimbulkan oleh 
korupsi. Partisipasi ini harus diperkuat dengan langkah-langkah seperti:

(a) Meningkatkan transparansi dan meningkatkan kontribusi dari publik untuk proses pengam-
bilan keputusan;

(b) Memastikan bahwa publik memiliki akses yang efektif pada informasi;

(c) Melakukan kegiatan informasi publik yang berkontribusi pada intoleransi atas korupsi, serta 
program pendidikan publik, termasuk kurikulum sekolah dan universitas; 

(d) Menghormati, meningkatkan dan melindungi kebebasan untuk mencari, menerima, mem-
publikasikan dan menyebarluaskan informasi tentang korupsi. Atas kebebasan ini dapat 
dilakukan pembatasan tertentu, namun hanya berdasarkan hukum dan ketika diperlukan:

i. Untuk menghormati hak atau nama baik orang lain;

ii Untuk perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral 
umum.

2. Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin bahwa badan anti-ko-
rupsi yang dimaksud dalam Konvensi ini dikenal oleh umum dan wajib menyediakan akses ke 
badan-badan tersebut, ketika diperlukan, untuk pelaporan, termasuk secara anonim, dari setiap 
insiden yang mungkin dianggap kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini.
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Pasal 32

1. Setiap Negara anggota wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan dan se-
suai dengan sistem hukum domestiknya untuk menyediakan perlindungan efektif dari potensi 
pembalasan atau intimidasi terhadap saksi dan ahli yang memberikan kesaksian mengenai pe-
langgaran yang ditentukan berdasarkan Konvensi ini, dan sebagaimana perlu, untuk keluarga dan 
orang-orang yang dekat dengan mereka.

2. Langkah-langkah yang disebutkan di paragraph 1 pasal ini dapat mencakup, antara lain, tanpa 
melanggar hak-hak tersangka, termasuk hak atas proses hukum:

(a) Menetapkan prosedur untuk perlindungan fisik orang tersebut, termasuk, selama diperlukan 
dan dimungkinkan, memindahkan mereka dan memperbolehkan, ketika diperlukan, meraha-
siakan atau membatasi dibukanya informasi mengenai identitas dan keberadaan orang tersebut;

(b) Mengatur mengenai pembuktian yang memperbolehkan saksi dan ahli untuk memberikan 
kesaksian dengan cara yang menjamin keamanan orang tersebut, seperti memperbolehkan 
kesaksian untuk diberikan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi seperti video atau 
metode lainnya.

3. Negara-negara Pihak wajib mempertimbangkan menyepakati persetujuan atau pengaturan dengan 
Negara lain untuk memindahkan orang-orang yang dimaksud di paragraph 1 pasal ini.

4. Pengaturan pasal ini juga berlaku untuk korban-korban selama mereka menjadi saksi.

5. Negara Pihak wajib, berdasarkan hukum domestiknya, memungkinkan pandangan dan 
keprihatinan korban untuk diwakili dan dipertimbangkan pada tahap-tahap yang pantas dalam 
proses pidana terhadap pelaku dalam cara yang tidak melanggar hak-hak terdakwa.

Pasal 35

Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan, berdasarkan prinsip-prinsip 
hukum domestiknya, untuk memastikan bahwa badan hukum atau individu yang menderita kerugian 
dari tindakan korupsi memiliki hak untuk mengajukan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang 
bertanggung jawab atas kerugian tersebut, dalam rangka memperoleh kompensasi.

Pasal 44 – Ekstradisi

1. Setiap orang yang diproses hukum terkait pelanggaran yang diatur dalam pasal ini (terj. Yaitu 
pelanggaran pidana korupsi yang diatur dalam Konvensi ini) harus dijamin mendapat perlakuan 
yang adil dalam setiap tahap perkaranya, termasuk untuk menikmati hak-hak dan jaminan ber-
dasarkan hukum nasional Negara Pihak dimana orang tersebut berada.

2. Konvensi ini harus diartikan tidak memaksakan kewajiban untuk mengekstradisi, ketika Negara 
yang mendapat permohonan memiliki dasar yang memadai untuk meyakini bahwa permintaan terse-
but dibuat berlandaskan tujuan untuk mengadili atau menghukum seseorang berdasarkan jenis 
kelamin, ras, agama, kewarganegaraan, etnis, atau pandangan politiknya, atau apabila mengabul-
kan permohonan tersebut akan membahayakan posisi orang tersebut berdasarkan alasan-alasan 
di atas.
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Bahan Acuan 11.2.

Komentar Umum 32

Pasal 14 Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR)

 Hak untuk kesetaraan di hadapan pengadilan dan mahkamah dan 

pengadilan yang adil

I. KETERANGAN UMUM

1. Komentar umum ini menggantikan Komentar Umum Nomor 13 (sesi kedua puluh satu). 

2. Hak untuk kesetaraan di hadapan pengadilan dan mahkamah dan pengadilan yang adil merupa-
kan elemen kunci perlindungan hak asasi manusia dan berfungsi sebagai sarana prosedural untuk 
menjaga kepastian hukum. Pasal 14 dari Kovenan bertujuan memastikan administrasi keadilan 
yang baik, dan untuk tujuan ini menjamin serangkaian hak khusus.

3. Pasal 14 bersifat sangat kompleks, menggabungkan berbagai jaminan, masing-masing dengan 
lingkup jaminan berbeda. Kalimat pertama dari ayat 1 menetapkan jaminan umum kesetaraan 
di depan pengadilan dan mahkamah yang berlaku terlepas dari sifat proses hukum di hadapan 
badan-badan tersebut. Kalimat kedua dari ayat yang sama menjamin hak individu untuk penga-
dilan yang adil dan terbuka oleh mahkamah yang kompeten, independen dan tidak berpihak yang 
ditetapkan oleh hukum, jika mereka menghadapi tuntutan pidana atau jika hak dan kewajiban 
mereka ditentukan dalam suatu gugatan. Dalam proses demikian media dan masyarakat dapat 
dikecualikan dari persidangan hanya dalam hal-hal yang ditentukan dalam kalimat ketiga ayat 1. 
Ayat 2 - 5 dari pasal ini berisi jaminan prosedural yang tersedia bagi orang-orang yang dituduh 
melakukan tindak pidana. Ayat 6 memberikan hak substantif untuk kompensasi dalam kasus 
kegagalan peradilan dalam kasus pidana. Ayat 7 melarang double jeopardy dan dengan demikian 
menjamin kemerdekaan substantif, yaitu hak untuk tetap bebas dari diadili atau dihukum kem-
bali untuk tindak pidana di mana seseorang telah dihukum atau dibebaskan. Negara pihak, dalam 
laporan mereka, harus membedakan dengan jelas antara aspek-aspek yang berbeda dari hak atas 
pengadilan yang adil ini.

4. Pasal 14 berisi jaminan-jaminan yang harus dihormati Negara, terlepas dari tradisi hukum dan 
hukum dalam negeri mereka. Sementara mereka harus melaporkan tentang bagaimana jaminan 
ini ditafsirkan dalam kaitannya dengan sistem hukum masing-masing, Komite mencatat bahwa 
jaminan-jaminan dalam Kovenan tidak bisa diserahkan pada kebijaksanaan hukum domestik un-
tuk menentukan esensi isi jaminan-jaminan dalam Kovenan.

5. Sementara keberatan untuk klausul-klausul tertentu pasal 14 dapat diterima, reservasi umum 
terhadap hak atas pengadilan yang adil akan bertentangan dengan tujuan dan maksud a 4, ayat 
2 Kovenan, Negara yang mengurangi prosedur normal yang diwajibkan di bawah Pasal 14 da-
lam keadaan darurat publik harus memastikan bahwa pengurangan-pengurangan tersebut tidak 
melampaui kebutuhan yang ditentukan dengan ketat berdasarkan urgensi dari situasi yang 
sebenarnya. Jaminan atas peradilan yang adil tidak boleh dikenakan langkah-langkah pengurangan 
yang akan melanggar perlindungan hak-hak yang tidak dapat dikurangi. Jadi misalnya, karena 
Pasal 6 Kovenan tidak dapat dikurangi sama sekali, setiap persidangan yang mengarah ke penerapan 
hukuman mati selama keadaan darurat harus sesuai dengan ketentuan Kovenan, termasuk semua 
persyaratan Pasal 14. Demikian juga Pasal 7 yang juga tidak dapat dikurangi sama sekali, tidak 
ada pernyataan atau pengakuan atau, pada prinsipnya, bukti lainnya yang diperoleh dengan me-
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langgar ketentuan ini yang dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan yang diatur dalam 
Pasal 14, termasuk saat keadaan darurat, kecuali jika pernyataan atau pengakuan yang diperoleh 
dengan melanggar Pasal 7 ini digunakan sebagai bukti terjadinya penyiksaan atau perlakuan lain 
yang dilarang oleh ketentuan ini. Penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar pengadilan yang adil, 
termasuk praduga tak bersalah, dilarang dalam masa apapun.

II. KESETARAAN DI HADAPAN PENGADILAN DAN MAHKAMAH

6. Kalimat pertama dari Pasal 14, ayat 1,menjamin secara umum hak kesetaraan di depan pengadilan 
dan mahkamah. Jaminan ini tidak hanya berlaku untuk pengadilan dan mahkamah  yang dibahas 
dalam kalimat kedua ayat ini, tetapi juga harus dihormati setiap kali hukum domestik memper-
cayakan suatu badan yudisial dengan tugas-tugas peradilan.

7. Hak untuk kesetaraan di hadapan pengadilan dan mahkamah, secara umum, menjamin selain 
prinsip-prinsip yang disebutkan dalam kalimat kedua Pasal 14, ayat 1, akses yang sama dan kesa-
maan kekuatan (equality of arms), dan memastikan bahwa pihak-pihak dalam proses yang dimak-
sud diperlakukan tanpa diskriminasi.

8. Pasal 14 meliputi hak akses ke pengadilan dalam kasus penentuan tuntutan pidana dan hak dan 
kewajiban dalam suatu gugatan. Akses ke administrasi keadilan harus dijamin dengan efek-
tif dalam semua kasus untuk memastikan bahwa tidak ada individu yang dirampas, dalam hal 
prosedural, haknya untuk menuntut keadilan. Hak akses ke pengadilan dan mahkamah dan kese-
taraan di muka hukum tidak terbatas pada warga negara Negara Pihak, tetapi juga harus tersedia 
untuk semua individu, terlepas dari kebangsaannya atau bila mereka tidak memiliki kewarganeg-
araan, atau apapun status mereka, apakah pencari suaka, pengungsi, pekerja migran, anak-anak 
tanpa pendamping atau orang lain, yang berada di wilayah atau tunduk pada yurisdiksi Negara 
Pihak. Situasi di mana upaya individu untuk mengakses pengadilan atau mahkamah yang kom-
peten secara sistematis dihalangi, de jure atau de facto, berlawanan dengan jaminan Pasal 14, ayat 
1, kalimat pertama. Jaminan ini juga melarang perbedaan apapun atas akses ke pengadilan dan 
mahkamah yang yang tidak berdasarkan hukum dan tidak dapat dibenarkan atas dasar objektif 
dan wajar. Jaminan ini terlanggar jika orang-orang tertentu dilarang membawa gugatan terhadap 
orang lain dengan alasan seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik 
atau lainnya, kebangsaan atau asal sosial, kekayaan, kelahiran atau status.

9. Ketersediaan atau tidak adanya bantuan hukum sering menentukan apakah seseorang dapat atau 
tidak dapat mengakses proses yang relevan atau berpartisipasi di dalamnya dengan cara yang be-
rarti. Sementara Pasal 14 secara eksplisit membahas jaminan bantuan hukum dalam proses pidana 
di Ayat 3 (d), Negara didorong untuk memberikan bantuan hukum gratis dalam hal-hal lain, un-
tuk individu-individu yang tidak memiliki sarana yang cukup untuk membayar bantuan hukum 
(miskin/indigent). Dalam beberapa kasus, Negara bahkan mungkin diwajibkan untuk melaku-
kannya. Misalnya, di mana terpidana mati berusaha melakukan peninjauan konstitusional yang 
tersedia atas penyimpangan dalam persidangan pidananya tetapi tidak memiliki sarana yang cuk-
up untuk memenuhi biaya bantuan hukum untuk melakukan upaya pemulihan tersebut, Negara 
wajib memberikan bantuan hukum berdasarkan Pasal 14, ayat 1, juncto hak atas pemulihan yang 
efektif sebagai yang diatur dalam pasal 2, ayat 3 Kovenan.

10. Demikian pula, pengenaan biaya persidangan pada para pihak yang secara de facto mencegah akses 
mereka terhadap keadilan dapat menimbulkan masalah di bawah Pasal 14, ayat 1. Khususnya, kewa-
jiban kaku di bawah hukum untuk membebankan biaya pengadilan kepada pihak yang menang 
tanpa pertimbangan implikasinya atau tanpa memberikan bantuan hukum mungkin memiliki 
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efek jera pada kemampuan orang untuk menuntut hak-hak mereka berdasarkan Kovenan melalui 
proses yang tersedia untuk mereka.

11. Hak untuk kesetaraan akses ke pengadilan, yang dimuat dalam pasal 14, ayat 1, terkait dengan akses 
ke pengadilan tingkat pertama dan tidak membahas persoalan hak untuk mengajukan banding atau 
langkah pemulihan lainnya.

12. Hak kesetaraan di depan pengadilan dan mahkamah juga menjamin kesetaraan hak kesamaan 
kekuatan. Ini berarti bahwa hak-hak prosedural yang sama akan diberikan kepada semua 
pihak, kecuali bila ada pembedaan yang berdasarkan hukum dan dapat dijustifikasi atas ala-
san yang objektif dan masuk akal, bukan merupakan pelemahan atau ketidakadilan lainnya ke-
pada tersangka. Ada ketidaksetaraan hak kesamaan kekuatan, misalnya, jika hanya jaksa, namun 
bukan tersangka, yang diizinkan untuk mengajukan banding terhadap putusan tertentu. Prinsip 
kesetaraan antar pihak juga berlaku dalam proses perdata, dan mensyaratkan, antara lain, bahwa 
masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menanggapi semua argumen dan bukti yang 
dikutip oleh pihak lainnya. Dalam kejadian-kejadian luar biasa, mungkin pula bantuan penerjemah 
gratis perlu disediakan, jika tanpanya pihak yang miskin tidak dapat berpartisipasi dalam proses 
secara setara atau agar saksi-saksi yang diajukannya dapat diperiksa.

13. Kesetaraan di depan pengadilan dan mahkamah juga mensyaratkan agar kasus-kasus yang serupa 
menjalani prosedur yang sama pula. Jika, misalnya, proses pidana luar biasa atau pengadilan atau 
mahkamah yang dibentuk khusus diberlakukan dalam penentuan kategori-kategori kasus tertentu, 
alasan-alasan yang objektif dan masuk akal haruslah disediakan untuk menjustifikasi pembedaan 
tersebut.

III. PENGADILAN YANG ADIL DAN TERBUKA OLEH MAHKAMAH YANG KOMPETEN, INDE-
PENDEN, DAN TIDAK BERPIHAK

14. Hak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh mahkamah yang kompeten, independen dan ti-
dak berpihak yang ditetapkan oleh hukum dijamin, sesuai dengan kalimat kedua pasal 14, ayat 
1, dalam hal tentang penetapan tuntutan pidana terhadap individu atau hak-hak dan kewajiban 
mereka dalam suatu gugatan. Tuntutan pidana pada prinsipnya terkait dengan tindakan-tinda-
kan yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan hukum pidana dalam negeri. Gagasan ini juga 
dapat diperluas untuk mencakup tindakan yang bersifat kriminal dengan sanksi yang, terlepas 
dari kualifikasi mereka dalam hukum domestik, harus dianggap sebagai sanksi pidana karena 
tujuan, karakter atau beratnya.

15. Konsep penentuan hak dan kewajiban “dalam gugatan hukum” (de caractère civil/de carácter civil) lebih 
kompleks. Hal ini dirumuskan secara berbeda dalam berbagai bahasa dari Kovenan, yang menurut 
pasal 53 Kovenan, sama-sama otentik, dan travaux préparatoires tidak menjelaskan perbedaan da-
lam berbagai bahasa berbeda dalam teks. Komite mencatat bahwa konsep “gugatan hukum” atau 
yang setara dalam teks-teks bahasa lain (catatan penerjemah: dalam bahasa Indonesia disebut“per-
data”) didasarkan pada sifat hak yang bersangkutan, bukan pada status salah satu pihak atau forum 
tertentu yang disediakan oleh sistem hukum domestik untuk penentuan hak. Konsep itu meliputi 
(a) prosedur peradilan yang ditujukan untuk menentukan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan 
bidang kontrak, properti dan gugatan di bidang hukum privat, serta (b) prosedur serupa di bidang 
hukum administrasi seperti pemutusan hubungan kerja PNS untuk alasan selain disiplin,penentuan 
jaminan tunjangan sosial atau hak-hak pensiun tentara, atau prosedur mengenai penggunaan tanah 
publik atau pengambilan hak milik pribadi. Selain itu, ia bisa (c) mencakup prosedur lain yang harus 
dinilai secara kasus per kasus dengan memperhatikan sifat hak yang bersangkutan.
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16. Di sisi lain, hak untuk mengakses pengadilan atau mahkamah sebagaimana diatur oleh pasal 14, 
ayat 1, kalimat kedua, tidak berlaku di mana hukum domestik tidak memberikan hak apapun ke-
pada orang yang bersangkutan. Untuk alasan ini, Komite menyatakan bahwa ketentuan ini tidak 
dapat diterapkan dalam hal di mana hukum domestik tidak memberikan hak untuk promosike 
posisi yang lebih tinggi dalam kepegawaian negeri, untuk diangkat sebagai hakim atau agar hu-
kuman matinya  diringankan oleh lembaga eksekutif. Selanjutnya, tidak ada penentuan hak dan 
kewajiban dalam suatu gugatan di mana orang yang bersangkutan dihadapkan dengan tindakan 
yang diambil terhadap mereka dalam kapasitas mereka sebagai orang yang berada di bawah kon-
trol administratif tingkat tinggi, seperti tindakan disiplin di bawah sanksi pidana yang dijatuhkan 
terhadap pegawai negeri sipil, anggota angkatan bersenjata, atau tahanan. Jaminan ini selanjutnya 
tidak berlaku untuk prosedur ekstradisi, pengusiran dan deportasi. Meskipun tidak ada hak akses 
ke pengadilan atau mahkamah sebagaimana diatur oleh pasal 14, ayat 1, kalimat kedua, dalam hal 
ini dan yang sejenisnya, jaminan prosedural lainnya mungkin masih berlaku.

17. Gagasan “mahkamah” dalam pasal 14, ayat 1, merujuk pada suatu badan, yang terlepas dari de-
nominasinya, yang ditetapkan oleh hukum, bersifat independen dari eksekutif dan legislatif, atau 
dalam hal-hal tertentu memiliki independensi peradilan dalam memutuskan hal-hal hukum da-
lam proses yang bersifat yudisial. Pasal 14, ayat 1, kalimat kedua, menjamin akses ke mahkamah 
tersebut untuk semua yang sedang menghadapi tuntutan pidana terhadap mereka. Hak ini tidak 
dapat dibatasi, dan setiap putusan pidana yang diambil oleh badan yang bukan merupakan mah-
kamah tidaklah sesuai dengan ketentuan ini. Demikian pula, setiap kali hak dan kewajiban dalam 
suatu gugatan ditentukan, harus dilakukan setidaknya pada satu tahapnya oleh mahkamah dalam 
arti kalimat ini. Kegagalan Negara Pihak untuk membentuk mahkamah yang kompeten untuk 
menentukan hak dan kewajiban tersebut atau untuk memungkinkan akses ke mahkamah demikian 
dalam kasus-kasus tertentu akan menjadi pelanggaran pasal 14 jika keterbatasan tersebut tidak 
didasarkan pada undang-undang domestik, tidak diperlukan untuk mencapai tujuan yang absah 
seperti administrasi peradilan, atau didasarkan pada pengecualian yurisdiksi yang berdasar hu-
kum internasional seperti, misalnya, sebagai imunitas, atau jika akses yang tetap diberikan untuk 
seorang individu akan sedemikian terbatas hingga melemahkan esensi dari hak tersebut.

18. Persyaratan kompetensi, independensi dan ketidakberpihakan pengadilan yang dimaknai pasal 
14, ayat 1, adalah hak mutlak yang tidak tunduk pada pengecualian. Persyaratan independensi 
mengacu, khususnya, untuk prosedur dan kualifikasi untuk pengangkatan hakim, dan jaminan 
yang berkaitan dengan keamanan jabatan mereka hingga usia pensiun atau berakhirnya masa 
jabatannya, bila ada, kondisi yang mengatur kenaikan pangkat, pemindahan, penangguhan dan 
penghentian fungsi mereka, dan independensi nyata peradilan dari campur tangan politik oleh 
eksekutif dan legislatif. Negara harus mengambil langkah-langkah khusus yang menjamin inde-
pendensi peradilan, melindungi hakim dari segala bentuk pengaruh politik dalam pengambilan 
keputusan melalui konstitusi atau penetapan hukum yang menetapkan prosedur yang jelas dan 
kriteria objektif untuk pengangkatan, remunerasi, masa jabatan, kenaikan pangkat, penangguhan 
dan pemberhentian anggota peradilan dan sanksi disipliner yang dijatuhkan terhadap mereka.
Suatu situasi di mana fungsi dan kompetensi peradilan dan eksekutif tidak jelas dibedakan, atau 
di mana eksekutif dapat mengontrol atau mengarahkan peradilan tidak sesuai dengan gagasan 
sebuah mahkamah independen.Perlu untuk melindungi hakim dari konflik kepentingan dan in-
timidasi. Untuk menjaga independensi mereka, status hakim, termasuk masa jabatannya, inde-
pendensi, keamanan, remunerasi yang memadai, syarat jabatan, uang pensiun dan usia pensiun 
harus dijamin oleh hukum secara memadai.

19. Hakim hanya dapat diberhentikan karena alasan kesalahan serius atau ketidakmampuan, sesuai 
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dengan prosedur yang adil memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan yang diatur dalam 
konstitusi atau undang-undang. Pemberhentian hakim oleh eksekutif, misalnya sebelum berakh-
irnya masa jabatan mereka, tanpa alasan khusus yang diberikan kepada mereka dan tanpa per-
lindungan hukum yang efektif untuk menyanggah pemecatan tersebut tidak sesuai dengan in-
dependensi peradilan.Hal yang sama berlaku, misalnya, untuk pemecatan hakim oleh eksekutif 
atas dugaan korupsi, tanpa mengikuti prosedur yang disediakan oleh hukum.

20. Persyaratan ketidakberpihakan memiliki dua aspek. Pertama, hakim tidak boleh membiarkan pe-
nilaian mereka dipengaruhi oleh bias atau prasangka pribadi, atau memiliki dugaan awal tentang 
kasus tertentu yang mereka hadapi, atau bertindak dengan cara yang secara tidak pantas mema-
jukan kepentingan salah satu pihak yang merugikan pihak lainya. Kedua, pengadilan juga harus 
tampak tidak berpihak di mata pengamat yang wajar. Misalnya, persidangan yang secara substan-
sial dipengaruhi oleh keberadaan hakim yang, di bawah undang-undang domestik, seharusnya 
didiskualifikasi, tidaklah dapat dianggap tidak berpihak.

21. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 14 berlaku untuk semua pengadilan dan mahkamah dalam 
lingkup pasal tersebut, baik pengadilan biasa atau khusus, sipil atau militer. Komite mencatat 
keberadaan, di banyak negara, pengadilan militer atau pengadilan khusus yang mengadili war-
ga sipil. Sementara Kovenan tidak melarang persidanganwarga sipil di pengadilan militer atau 
pengadilan khusus, Kovenan mewajibkan bahwa persidangan tersebut haruslah sepenuhnya 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 14 dan bahwa jaminannya tidak dapat dibatasi 
atau diubah karena karakter militer atau khusus dari pengadilan-pengadilan tersebut. Komite juga 
mencatat bahwa persidangan warga sipil di pengadilan militer atau khusus dapat menimbulkan 
masalah yang serius terkait administrasi keadilan yang adil, tidak memihak dan independen. Oleh 
karena itu, penting untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa 
persidangan tersebut berlangsung di bawah kondisi yang benar-benar memberikan semua jami-
nan yang diatur dalam pasal 14. Persidangan warga sipil oleh pengadilan militer atau khusus harus 
menjadi kejadian luar biasa, yaitu terbatas pada kasus-kasus di mana Negara pihak dapat menun-
jukkan bahwa menggunakan pengadilan tersebut diperlukan dan dibenarkan oleh alasan-alasan 
obyektif dan serius, dan di mana berkaitan dengan kelas khusus dari individu dan pelanggaran 
yang dipermasalahkan, pengadilan umum biasa tidak mampu untuk melakukan persidangannya.

22. Beberapa negara telah menggunakan mahkamah khusus “hakim tak berwajah” terdiri dari 
hakim anonim, misalnya dalam upaya melawan kegiatan teroris. Pengadilan tersebut, bahkan 
jika identitas dan status hakim tersebut telah diverifikasi oleh otoritas independen, sering 
mengalami kenyataan bahwa identitas dan status hakim tidak saja tidak diketahui oleh terdakwa, 
tetapi juga dari penyimpangan seperti sidang tertutup bagi masyarakat, atau bahkan terdakwa dan/
atau perwakilan mereka yang diusir dari persidangan; pembatasan terhadap hak untuk memilih 
pengacara sendiri; pembatasan berat atau pencabutan hak untuk berkomunikasi dengan pengacara, 
terutama bila sedang dalam pengasingan; ancaman terhadap pengacara; tidak memadainya 
waktu untuk persiapan kasus; atau pembatasan berat atau penolakan hak untuk memanggil 
dan memeriksa atau meminta diperiksanya saksi, termasuk larangan memeriksa silang kategori 
saksi tertentu, misalnya polisi yang bertanggung jawab atas penangkapan dan interogasi terdakwa. 
Mahkamah, dengan atau tanpa hakim tak berwajah, dalam keadaan seperti ini, tidak memenuhi 
standar dasar pengadilan yang adil dan, khususnya, persyaratan bahwa pengadilan harus indepen-
den dan tidak berpihak.

23. Pasal 14 juga berlaku di mana suatu Negara, dalam tatanan hukumnya, mengakui pengadilan berdasar-
kan hukum adat, atau pengadilan agama, untuk melaksanakan atau mempercayakan mereka dengan 
tugas-tugas peradilan. Harus dipastikan bahwa pengadilan-pengadilan tersebut tidak dapat men-
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jatuhkan putusan yang mengikat yang diakui oleh Negara, kecuali jika persyaratan berikut ter-
penuhi: proses di depan pengadilan itu hanya terbatas pada hal-hal perdata dan pidana ringan, 
memenuhi persyaratan dasar pengadilan yang adil dan jaminan lain yang relevan dari Kovenan, 
dan putusan mereka divalidasi oleh Pengadilan Negeri dengan memperhatikan jaminan yang 
ditetapkan dalam Kovenan dan dapat diprotes oleh pihak yang bersangkutan melalui prosesur 
yang memenuhi persyaratan pasal 14 Kovenan. Prinsip-prinsip ini tidak sesuai dengan kewajiban 
umum Negara untuk melindungi hak-hak sesuai Kovenan, setiap orang yang terkena dampak 
beroperasinya pengadilan adat dan agama.

24. Gagasan pengadilan yang adilmencakup jaminan pengadilan yang adil dan terbuka. Kewajaran proses 
mensyaratkan ketiadaan pengaruh langsung atau tidak langsung, tekanan atau intimidasi atau gang-
guan dari sisi manapun dan untuk motif apapun. Sebuah sidang dianggap tidak adil jika, misalnya, 
terdakwa dalam proses pidana dihadapkan dengan ekspresi sikap bermusuhan dari masyarakat atau 
dukungan untuk satu pihak di ruang sidang yang dibiarkan oleh pengadilan, sehingga mengganggu hak 
untuk membela diri, atau bentuk-bentuk ungkapan permusuhan lainnya dengan dampak yang sama. 
Ungkapan rasisme oleh juri yang dibiarkan oleh pengadilan, atau pemilihan juri yang berbias rasial ada-
lah contoh lain yang secara buruk mempengaruhi keadilan prosedur.

25. Pasal 14 menjamin kesetaraan prosedural dan keadilan dan tidak dapat diartikan memastikan 
tidak adanya kesalahan yang dilakukan oleh mahkamah yang kompeten. Pada umumnya penga-
dilan Negara Pihak pada Kovenan inilah yang meninjau fakta-fakta dan bukti-bukti, atau penera-
pan undang-undang domestik, dalam suatu kasus tertentu, kecuali bila dapat ditunjukkan bahwa 
evaluasi atau penerapan tersebut secara jelas sewenang-wenang atau nyata-nyata merupakan ke-
salahan atau pelanggaran keadilan, atau bahwa pengadilan melanggar kewajibannya untuk ber-
sifat independen dan tidak berpihak. Standar yang sama diberlakukan untuk petunjuk-petunjuk 
khusus kepada juri oleh hakim dalam persidangan dengan juri.

26. Satu aspek penting dari keadilan persidangan adalah kecepatannya. Sementara isu penundaan 
yang tidak semestinya dalam proses pidana secara eksplisit dibahas pada ayat 3(c) pasal 14, 
penundaan dalam proses perdata yang tidak dapat dibenarkan karena kompleksitas kasus atau 
perilaku para pihak mengurangi prinsip pengadilan yang adilseperti dimuat dalam ayat 1 pasal 
ini.Bila penundaan tersebut disebabkan oleh kurangnya sumber daya dan kekurangan dana yang 
kronis, sejauh mungkin tambahan anggaran harus dialokasikan untuk administrasi keadilan.

27. Semua persidangan pidana atau perdata pada dasarnya selalu harus dilakukan secara lisan dan 
terbuka. Keterbukaan persidangan menjamin transparansi proses dan dengan demikian mem-
berikan perlindungan penting untuk kepentingan individu dan masyarakat pada umumnya. 
Pengadilan harus menyediakan informasi mengenai waktu dan tempat persidangan terbuka dan 
menyediakan fasilitas yang memadai untuk kehadiran anggota masyarakat yang berminat, dalam 
batas yang wajar, dengan mempertimbangkan, antara lain, potensi minat terhadap suatu kasus 
dan lamanya sidang. Persyaratan persidangan terbuka tidak selalu berlaku untuk semua proses 
banding yang mungkin terjadi atas dasar presentasi tertulis, atau keputusan prapersidangan yang 
dibuat oleh jaksa dan otoritas publik lainnya.

28. Pasal 14, ayat 1, mengakui bahwa pengadilan memiliki kekuasaan untuk mengecualikan 
semua atau sebagian dari masyarakat karena alasan moral, ketertiban umum (ordre public) 
atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat demokratis, atau bila diperlukan untuk 
kepentingan kehidupan pribadi suatu pihak, atau sejauh mana diperlukan menurut pendapat 
pengadilan dalam keadaan khusus, bila publikasi akan merugikan kepentingan keadilan. Selain 
dari keadaan luar biasa seperti itu, persidangan harus terbuka untuk masyarakat umum, ter-
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masuk anggota media, dan tidak boleh, misalnya, dibatasi untuk kategori orang-orang tertentu 
saja. Bahkan dalam kasus-kasus di mana masyarakat tidak dihadirkan dalam persidangan, putusan, 
termasuk temuan penting, bukti dan pertimbangan hukum harus dibuat terbuka, kecuali bila terkait 
dengan kepentingan anak di bawah umur, atau bila proses hukum menyangkut perselisihan 
perkawinan atau perwalian anak-anak.

IV. PRADUGA TAK BERSALAH

29. Menurut pasal 14, ayat 2, seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak 
bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum. Praduga tak bersalah, yang merupakan dasar 
untuk perlindungan hak asasi manusia, membebankan pada jaksa untuk membuktikan tuduhan 
itu, menjamin bahwa tidak ada dugaan kebersalahan sampai tuduhan telah dibuktikan tanpa diragu-
kan, memastikan bahwa tertuduh dianggap jujur hingga terbukti sebaliknya (benefit of doubt), dan 
mewajibkan bahwa semua tertuduh tindak pidana harus diperlakukan sesuai dengan prinsip ini. 
Adalah kewajiban bagi semua otoritas publik untuk menahan diri dari berprasangka mengenai hasil 
sidang, misalnya dengan cara tidak membuat pernyataan publik mengenai kebersalahan tertuduh. 
Tertuduh tidak boleh dibelenggu atau dikurung selama persidangan, atau dihadirkan ke penga-
dilan dengan cara yang menunjukkan bahwa mereka mungkin penjahat berbahaya. Media harus 
menghindari pemberitaan yang merusak praduga tak bersalah. Selanjutnya, panjang penahanan 
pra-persidangan tidak boleh dianggap sebagai indikasi kebersalahan dan tingkatannya. Penolakan 
jaminan atau penemuan liabilitas dalam proses perdata tidak mempengaruhi praduga tak bersalah.

V. HAK-HAK SEMUA ORANG YANG DIDAKWA MELAKUKAN TINDAK PIDANA

30. Hak-hak semua orang yang didakwa melakukan tindak pidana haruslah diberitahukan dengan 
segera dan secara rinci dalam bahasa yang mereka pahami, tentang sifat dan penyebab tuntutan 
pidana diajukan terhadap mereka, dimuat dalam ayat 3 (a), dan merupakan jaminan minimum 
yang pertama dalam proses pidana yang dimuat dalam pasal 14. Jaminan ini berlaku untuk semua 
kasus dakwaan pidana, termasuk orang yang tidak ditahan, tapi tidak untuk investigasi kriminal 
yang mendahului pendakwaan. Pemberitahuan alasan untuk penangkapan secara terpisah dija-
min dalam pasal 9 ayat 2 dari Kovenan. Hak untuk diberitahu tentang dakwaan secara “segera” 
mensyaratkan bahwa informasi harus diberikan langsung setelah yang bersangkutan secara resmi 
didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan hukum nasional, atau individu yang bersangku-
tan dinyatakan demikian. Persyaratan khusus dari ayat 3 (a) dapat dipenuhi dengan menyatakan 
dakwaan baik secara lisan – bila kemudian dikonfirmasi secara tertulis – atau secara tertulis, se-
lama informasi tersebut menunjukkan hukum dan fakta-fakta umum dugaan yang menjadi dasar 
dakwaan. Dalam kasus persidangan in absentia, pasal 14, ayat 3 (a) mensyaratkan bahwa, terlepas 
dari tidak hadirnya terdakwa, semua langkah telah diambil untuk menginformasikan orang yang 
didakwa tersebut tentang dakwaan itu dan memberitahu mereka tentang proses hukum.

31. Ayat 3 (b) menyatakan bahwa tertuduh harus memiliki waktu dan fasilitas yang memadai untuk 
mempersiapkan pembelaan mereka dan untuk berkomunikasi dengan pengacara yang dipilihnya 
sendiri. Ketentuan ini merupakan elemen penting dari jaminan pengadilan yang adil dan merupa-
kan penerapan dari prinsip kesetaraan hak kesamaan kekuatan. Dalam kasus tertuduh yang miskin, 
komunikasi dengan pengacara mungkin hanya bisa dilakukan jika disediakan penerjemah gratis 
disediakan selama pra-persidangan dan persidangan. Apa yang dianggap sebagai “waktu yang me-
madai” tergantung pada keadaan masing-masing kasus. Jika penasihat hukum secara wajar merasa 
bahwa waktu untuk mempersiapkan pembelaan tidak cukup, adalah kewajiban mereka untuk 
meminta ditundanya persidangan. Pihak Negara tidak bertanggung jawab atas perilaku seorang 
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pengacara pembela, kecuali bila, atau seharusnya, tampak jelas oleh hakim, bahwa perilaku pengacara 
tidak sesuai dengan kepentingan keadilan. Ada kewajiban untuk memenuhi permintaan yang wajar 
untuk penundaan, khususnya, ketika tertuduh didakwa melakukan tindak pidana yang berat dan me-
merlukan waktu tambahan untuk persiapan pembelaan.

32. “Fasilitas yang memadai” harus mencakup akses ke dokumen dan bukti-bukti lainnya; akses ini 
harus mencakup semua bahan yang direncakanan oleh jaksa untuk digunakannya di pengadilan 
untuk melawan tertuduh atau yang meringankan. Materi yang meringankan harus dipahami bu-
kan saja sebagai materi yang menegaskan ketidakbersalahan, namun juga bukti lain yang bisa 
membantu pembelaan (misalnya indikasi bahwa pengakuan didapatkan secara tidak sukarela). 
Dalam kasus klaim bahwa bukti-bukti diperoleh melanggar pasal 7 Kovenan, informasi tentang 
keadaan perolehan bukti-bukti tersebut harus disediakan untuk memungkinkan penilaian klaim 
tersebut. Jika tertuduh tidak berbicara bahasa yang digunakan dalam persidangan, tetapi diwakili 
oleh pengacara yang memahami bahasa itu, mungkin cukup bahwa dokumen yang relevan dalam 
berkas perkara yang dibuat tersedia untuk penasihat hukum.

33. Hak untuk berkomunikasi dengan penasihat hukum mensyaratkan bahwa tertuduh mendapat-
kan akses segera ke penasihat hukumnya. Penasihat hukum harus dapat bertemu klien mereka 
secara pribadi dan untuk berkomunikasi dengan tertuduh dalam kondisi yang sepenuhnya meng-
hormati kerahasiaan pembicaraan mereka. Selanjutnya, pengacara harus mampu memberikan 
saran dan mewakili orang-orang yang dituduh melakukan tindak pidana sesuai dengan umumnya 
diakui etika profesional tanpa pembatasan, pengaruh, tekanan atau campur tangan yang tidak 
semestinya dari pihak manapun.

34. Hak terdakwa untuk diadili tanpa penundaan berkepanjangan, yang disediakan oleh pasal 
14, ayat 3 (c), tidak hanya dirancang untuk mencegah penahanan terlalu lama dalam keadaan 
ketidakpastian, dan jika ditahan selama periode persidangan, untuk memastikan bahwa 
perampasan kebebasan tidak berlangsung lebih lama dari yang diperlukan dalam keadaan 
demikian, tetapi juga untuk melayani kepentingan keadilan. Jangka waktu yang dianggap 
masuk akal harus dinilai untuk masing-masing kasus, dengan memperhitungkan terutama 
kompleksitas kasus, perilaku tertuduh, dan cara masalah itu ditangani oleh otoritas administratif dan 
peradilan. Dalam hal tertuduh ditolak jaminannya oleh pengadilan, persidangan harus dilakukan 
secepatnya. Ini tidak hanya berkaitan dengan waktu antara pengajuan dakwaan formal ke terdak-
wa dan dimulainya persidangan, , tetapi juga waktu sampai putusan akhir pada tingkat banding. Semua 
tahapan, baik di tingkat pertama atau banding harus berlangsung “tanpa penundaan berkepan-
jangan.”

35. Pasal 14, ayat 3 (d) mengandung tiga jaminan yang berbeda. Yang pertama adalah ketentuan 
yang mewajibkan bahwa tertuduh berhak untuk hadir selama persidangan mereka. Proses 
pengadilan di mana tertuduh tidak hadir dalam beberapa keadaan mungkin diizinkan untuk 
kepentingan administrasi keadilan yang tepat, yaitu ketika tertuduh, meskipun diberitahu 
tentang keberadaan persidangan dengan waktu yang memadai, menolak untuk menggu-
nakan hak mereka untuk hadir. Akibatnya, persidangan tersebut hanya memenuhi ketentu-
an pasal 14, ayat 3 (d) jika langkah-langkah yang diperlukan telah diambil untuk memanggil 
tertuduh dalam batasan waktu yang wajar dan menginformasikan mereka terlebih dahulu 
tentang tanggal dan tempat sidang dan meminta kehadiran mereka.

36. Kedua, hak semua tertuduh tindak pidana untuk membela diri secara langsung atau melalui pe-
nasihat hukum pilihan mereka sendiri dan untuk diberitahu tentang hak ini, sebagaimana diatur 
oleh pasal 14, ayat 3 (d), mengacu pada dua jenis pembelaan yang tidak saling meniadakan. Orang-
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orang dibantu oleh pengacara memiliki hak untuk memberikan perintah kepada pengacara 
mereka dalam pembahasan kasus mereka, dalam batas-batas tanggung jawab profesional, dan 
untuk bersaksi atas nama mereka sendiri. Pada saat yang sama, kata-kata dalam Kovenan da-
lam semua terjemahan resmi dengan jelas menyatakan bahwa ia memungkinkan pembelaan 
dilakukan sendiri “atau” dengan bantuan hukum yang dipilihnya sendiri, sehingga memberikan 
kemungkinan bahwa tertuduh menolak dibantu oleh pengacara manapun. Hak untuk membela diri 
tanpa pengacara ini tidak mutlak. Untuk kepentingan keadilan, dalam kasus persidangan tertentu, 
seorang pengacara dapat ditugaskan walaupun tidak diinginkan oleh tertuduh, terutama dalam 
hal seseorang secara substansial dan terus menerus menghalangi pelaksanaan persidangan, atau 
menghadapi tuduhan serius tapi tidak mampu untuk bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, 
atau bila hal ini diperlukan untuk melindungi saksi yang rentan dari marabahaya atau intimidasi 
lebih lanjut jika mereka ditanyai oleh tertuduh. Namun, pembatasan dari keinginan tertuduh un-
tuk membela diri harus memiliki tujuan yang obyektif dan cukup serius dan tidak melampaui apa 
yang diperlukan untuk menegakkan kepentingan keadilan. Oleh karena itu, hukum domestik harus 
menghindari pelarangan mutlak terhadap hak untuk membela diri dalam proses pidana tanpa ban-
tuan dari penasihat hukum.

37. Ketiga, pasal 14, ayat 3 (d) menjamin hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi para tertuduh 
demi kepentingan keadilan, dan tanpa pembayaran bila mereka tidak memiliki dana yang cukup 
untuk membayar penasihat hukum. Beratnya pelanggaran berperan penting dalam memutus-
kan apakah nasihat harus diberikan “demi kepentingan keadilan” sebagaimana adanya kesempa-
tan keberhasilan di tahap banding. Dalam kasus-kasus yang melibatkan hukuman mati, adalah 
suatu aksioma bahwa terdakwa harus dibantu secara efektif oleh seorang pengacara pada semua 
tahap persidangan. Pembela yang disediakan oleh pihak yang berwenang atas dasar ketentuan 
ini haruslah efektif dalam mewakili tertuduh. Tidak seperti dalam kasus pengacara yang disewa 
pribadi, kecerobohan yang disengaja atau inkompetensi, misalnya pencabutan banding tanpa kon-
sultasi terlebih dahulu dalam kasus hukuman mati, atau ketidakhadiran dalam sidang saksi dalam 
kasus-kasus demikian dapat menjadi beban tanggung jawab Negara yang bersangkutan sebagai 
pelanggaran pasal 14, ayat 3 (d), selama nyata kepada hakim bahwa perilaku pengacara ini tidak 
sesuai dengan kepentingan keadilan. Ada juga pelanggaran ketentuan ini jika pengadilan atau 
otoritas terkait lainnya menghambat pengacara yang ditunjuk untuk secara efektif menjalankan 
tugas mereka. 

38. Ayat 3 (e) pasal 14 menjamin hak terdakwa untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi 
memberatkan mereka, dan meminta dihadirkan dan pemeriksaan saksi meringankan mereka da-
lam kondisi yang sama dengan para saksi memberatkan. Sebagai penerapan prinsip kesamaan 
kekuatan, jaminan ini penting untuk memastikan pembelaan yang efektif oleh tertuduh dan 
penasihatnya, dan dengan demikian menjamin bahwa tertuduh memiliki kekuatan hukum 
yang sama untuk memaksakan kehadiran saksi dan melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan 
silang saksi-saksi sebagaimana jaksa penuntut. Namun, ini bukan berarti tertuduh memiliki 
hak tidak terbatas untuk memaksakan kehadiran saksi-saksi yang diminta oleh tertuduh atau penasi-
hatnya, tetapi hanya hak untuk mendapatkan saksi-saksi yang relevan untuk pembelaan, dan 
diberi kesempatan yang tepat untuk mempertanyakan dan menentang saksi-saksi yang mem-
beratkan mereka dalamtahapan-tahapan persidangan. Dalam batas-batas ini, dan tunduk pada 
pembatasan penggunaan pernyataan, pengakuan dan bukti lainnya yang diperoleh melanggar 
pasal 7, badan legislatif dalam negeri perlu untuk menentukan aturan tentang penerimaan buk-
ti dan bagaimana pengadilan menilai bukti-bukti.

39. Hak untuk mendapatkan bantuan penerjemah gratis jika tertuduh tidak memahami atau berbicara ba-
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hasa yang digunakan di pengadilan sebagaimana diatur oleh pasal 14, ayat 3 (f) menjelaskan aspek 
lain dari prinsip-prinsip keadilan dan kesamaan kekuatandalam persidangan pidana.Hak ini ada 
dalam semua tahap dari proses persidangan lisan. Ini berlaku untuk warga negara asing maupun 
warga negara. Namun, terdakwa yang bahasa ibunya berbeda dari bahasa pengadilan resmi, pada 
prinsipnya, tidak berhak untuk mendapatkan bantuan penerjemah gratis jika mereka cukup me-
mahami bahasa resmi persidangan untuk membela diri secara efektif.

40. Akhirnya, pasal 14, ayat 3 (g), menjamin hak untuk tidak dipaksa bersaksi melawan diri sendiri atau 
dipaksa mengaku bersalah. Hak ini harus dipahami dalam konteks ketiadaan tekanan langsung 
maupun tidak langsung, fisik atau psikologis yang tidak semestinya dari pihak penyidik pada ter-
tuduh, dengan maksud untuk memaksakan pengakuan bersalah. A fortiori, perlakuan terhadap 
tertuduh dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 7 Kovenan untuk mendapatkan pengakuan 
tidak dapat diterima. Hukum domestik harus memastikan bahwa pernyataan atau pengakuan 
yang didapatkan dengan cara melanggar pasal 7 Kovenan dikecualikan dari bukti-bukti, kecuali 
jika bahan tersebut digunakan sebagai bukti terjadinya penyiksaan atau perlakuan lain yang dila-
rang oleh ketentuan ini, dan bahwa dalam hal demikian, beban pembuktian bahwa pernyataan 
demikian diberikan atas kehendak bebas tertuduh dibebankan kepada Negara.

VI. ANAK DI BAWAH UMUR

41. Pasal 14, ayat 4, menyatakan bahwa dalam kasus anak di bawah umur, proses persidangan harus mem-
pertimbangkan usia mereka dan pentingnya mendorong rehabilitasi mereka. Anak di bawah umur me-
nikmati jaminan dan perlindungan yang sama seperti yang diberikan kepada orang dewasa di bawah 
pasal 14 Kovenan. Selain itu, anak di bawah umur membutuhkan perlindungan khusus. Dalam 
proses pidana mereka harus, khususnya, mendapatkan informasi langsung tentang tuduhan ter-
hadap mereka dan, jika perlu, melalui orang tua atau wali hukum mereka, diberikan bantuan yang 
tepat dalam menyusun dan melaksanakan pembelaan mereka; diadili secepatnya dalam pengadilan 
yang adil dengan kehadiran penasihat hukum, petugas bantuan lain yang diperlukan dan orang tua 
atau wali hukum, kecuali jika dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak, terutama mem-
perhitungkan usia mereka atau situasi. Penahanan sebelum dan selama persidangan harus dihindarkan 
sejauh mungkin.

42. Negara harus mengambil langkah-langkah untuk membangun sistem peradilan pidana anak yang 
tepat, untuk memastikan bahwa anak diperlakukan dengan cara yang sepadan dengan usia mer-
eka. Penting untuk menetapkan usia minimum, yang di bawahnya anak-anak dan remaja tidak 
akan diadili karena pelanggaran pidana; usia minimum ini harus memperhitungkan ketidakde-
wasaan fisik dan mental mereka.

43. Bila dipandang tepat, khususnya di mana pembinaan anak yang dituduh telah melakukan perbua-
tan yang dilarang hukum pidana dianggap penting, tindakan selain proses pidana, seperti mediasi 
antara pelaku dan korban, konferensi dengan keluarga pelaku, konseling atau layanan masyarakat 
atau program pendidikan, harus dipertimbangkan, asalkan pilihan-pilihan ini kompatibel dengan 
persyaratan dalam Kovenan dan standar hak asasi manusia lainnya yang relevan.

VII. PENINJAUAN ULANG OLEH PENGADILAN YANG LEBIH TINGGI

44. Pasal 14, ayat 5 Kovenan menyatakan bahwa siapapun yang dihukum karena tindak pidana ber-
hak untuk mengajukan agar putusan dan hukuman mereka ditinjau ulang oleh pengadilan yang 
lebih tinggi menurut hukum. Dengan peristilahan yang berbeda (kejahatan, pelanggaran, delik), 
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terlihat bahwa jaminan ini tidak terbatas hanya pada pelanggaran paling serius saja. Pernyataan 
“menurut hukum” dalam ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk menggantungkan keberadaan 
hak untuk peninjauan ulang hanya pada diskresi Negara pihak, karena hak ini diakui oleh Kovenan, 
dan bukan hanya oleh hukum domestik. Istilah menurut hukum di sini berkaitan dengan penentuan 
modalitas bagaimana pengadilan yang lebih tinggi ini melakukan peninjauan ulang, dan pengadilan 
mana yang bertanggung jawab untuk melaksanakan peninjauan ulang sesuai dengan Kovenan. Pasal 
14, ayat 5 tidak mewajibkan Negara untuk menyediakan beberapa tingkat pengadilan banding. 
Namun, rujukan pada hukum dalam negeri dalam ketentuan ini adalah untuk diartikan bah-
wa jika hukum domestik menyediakan beberapa tingkat pengadilan banding, terpidana harus 
memiliki akses yang efektif untuk masing-masing tingkatan tersebut.

45. Pasal 14, ayat 5 tidak berlaku untuk proses yang menentukan hak dan kewajiban perdata, atau 
proses lain yang bukan proses banding pidana, seperti uji materi konstitusional.

46. Pasal 14, ayat 5 dilanggar tidak hanya jika keputusan oleh pengadilan tingkat pertama ber-
sifat mengikat, tetapi juga bila putusan pengadilan banding atau mahkamah agung, setelah 
dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan di bawahnya, menurut undang-undang domestik, 
tidak dapat ditinjau ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi. Bila pengadilan tertinggi negara bertin-
dak sebagai satu-satunya tingkat pengadilan, ketiadaan hak untuk ditinjau ulang oleh pengadilan 
yang lebih tinggi tidak lantas diimbangi oleh fakta bahwa seseorang telah diadili oleh mahkamah 
agung negara tersebut; malah sistem demikian tidak sesuai dengan Kovenan, kecuali bila Negara 
Pihak yang bersangkutan telah mengajukan keberatan untuk hal ini.

47. Hak seseorang agar putusan dan hukumannya ditinjau ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi 
berdasarkan pasal 14, ayat 5, membebankan pada Negara Pihak kewajiban untuk meninjau se-
cara substantif, baik atas dasar kecukupan bukti dan hukum, putusan dan hukuman, sehingga 
prosedur tersebut memungkinkan untuk menimbang kembali keseluruhan sifat kasus tersebut. 
Tinjauan yang terbatas pada aspek formal atau legal dari putusantanpa mempertimbangkan 
fakta-fakta tidaklah cukup untuk memenuhi ketentuan Kovenan. Namun, pasal 14, ayat 5 tidak 
mewajibkan persidangan ulang, sepanjang mahkamah yang melaksanakan peninjauan ulang ini 
dapat melihat dimensi faktual kasus ini. Jadi, misalnya, bila pengadilan yang lebih tinggi melihat 
kembali tuduhan-tuduhan terhadap terpidana secara rinci, mempertimbangkan bukti-bukti yang 
diajukan di persidangan dan disebutkan di tingkat banding, dan menemukan bahwa ada cukup 
bukti yang memberatkan untuk membenarkan temuan bersalah dalam kasus tertentu, Kovenan 
tidak dilanggar.

48. Hak seseorang agar putusannya ditinjau ulang hanya dapat dilakukan secara efektif jika terpidana 
berhak untuk memiliki akses ke putusan pengadilan yang tertulis dan beralasan wajar, dan berasal 
dari pengadilan tingkat pertama yang diberikan beberapa tingkat banding oleh hukum domestik, 
juga ke dokumen-dokumen lain seperti transkrip persidangan, yang diperlukan untuk memenuhi 
hak untuk banding secara efektif. Efektivitas hak ini juga terganggu, dan pasal 14, ayat 5 dilanggar, 
jika peninjauan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi ini tertunda berkepanjangan melanggar 
ayat 3 (c) dari ketentuan yang sama.

49. Sistem peninjauan ulang yang bersifat pengawasan, yang hanya berlaku pada hukuman yang telah 
dimulai eksekusinya tidak memenuhi persyaratan pasal 14, ayat 5, terlepas dari apakah peninjauan 
tersebut dapat diminta oleh terpidana atau bergantung pada diskresi hakim atau jaksa.

50. Hak untuk mengajukan banding amatlah penting dalam kasus-kasus hukuman mati. Penolakan 
memberikan bantuan hukum oleh pengadilan yang meninjau hukuman mati terhadap seorang 
terpidana miskin bukan saja melanggar pasal 14, ayat 3 (d), tetapi juga bersamaan melanggar pasal 
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14, ayat 5, karena dalam hal demikian, penolakan memberikan bantuan hukum untuk mengaju-
kan banding praktis menghalangi peninjauan ulang hukuman secara efektif oleh pengadilan yang 
lebih tinggi. Hak seseorang agar hukumannya ditinjau kembali juga dilanggar bila terdakwa tidak 
diberitahu tentang niat penasihat hukum mereka untuk tidak mengajukan argumen ke persidangan, 
sehingga merampas kesempatan mereka untuk mencari penasihat hukum alternatif, agar kekha-
watiran mereka dapat disampaikan di tingkat banding.

VIII. KOMPENSASI DALAM HAL KEGAGALAN PERADILAN

51. Menurut ayat 6 Pasal 14 Kovenan, kompensasi menurut hukum harus diberikan kepada orang yang 
telah dipidana oleh putusan akhir dan telah menjalani hukuman sebagai konsekuensi dari putu-
san tersebut, jika putusan mereka dibatalkan atau mereka diampuni atas dasar bahwa ditemukan 
fakta baru atau yang baru ditemukan yang secara meyakinkan menunjukkan bahwa telah terjadi 
kegagalan peradilan. Negara-negara pihak wajib memberlakukan undang-undang yang menja-
min bahwa kompensasi yang seperti yang disyaratkan oleh ketentuan ini dapat dibayarkan dan 
bahwa pembayaran dilakukan dalam jangka waktu yang wajar.

52. Jaminan ini tidak berlaku jika terbukti bahwa tidak ditemukannya fakta material demikian da-
lam waktu yang wajar secara keseluruhan atau sebagian disebabkan karena terdakwa; dalam hal 
demikian, beban pembuktian terletak pada Negara. Selanjutnya, tidak ada kompensasi bila putu-
san dibatalkan setelah proses banding, yaitu sebelum putusan mengikat, atau diberikan pengam-
punan kemanusiaan/berdasarkan diskresi, atau dimotivasi oleh pertimbangan ekuitas, yang tidak 
menyiratkan bahwa telah terjadi kegagalan peradilan.

IX. NE BIS IN IDEM

53. Pasal 14, ayat 7, Kovenan, menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum lagi 
untuk satu tindak pidana yang atasnya dirinya telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hu-
kum dan hukum acara pidana masing-masing negara, mewujudkan prinsip ne bis in idem. Keten-
tuan ini melarang mengadili kembali seseorang, setelah dihukum atau dibebaskan atas suatu pe-
langgaran, baik di depan pengadilan yang sama atau mahkamah yang lain untuk pelanggaran 
yang sama; dengan demikian, misalnya, seseorang yang dibebaskan oleh pengadilan sipil tidak 
dapat diadili lagi untuk pelanggaran yang sama oleh pengadilan militer atau khusus. Pasal 14, ayat 
7, tidak melarang persidangan ulang terpidana in absentia yang memintanya, tapi berlaku pada 
putusan yang kedua.

54. Hukuman berulang bagi para pemrotes wajib militer karena tidak mematuhi perintah baru untuk 
berdinas militer dapat dianggap sebagai hukuman untuk tindak pidana yang sama, jika penolakan 
berikutnya masih didasarkan pada alasan yang sama berdasarkan alasan prinsip diri.

55. Pelarangan dalam Pasal 14, ayat 7, tidak menjadi masalah bila pengadilan yang lebih tinggi mem-
batalkan putusan dan memerintahkan persidangan ulang. Selain itu, dilanjutkannya persidangan 
pidana yang dijustifikasi keadaan luar biasa, seperti penemuan bukti yang tidak tersedia atau 
diketahui pada saat putusan bebas, juga tidak dilarang.

56. Jaminan ini berlaku hanya untuk tindak pidana dan tidak berlaku untuk tindakan disiplin di 
bawah sanksi pidana dalam artian Pasal 14 Kovenan. Selain itu, ia tidak menjamin ne bis in idem 
terkait yurisdiksi nasional dari dua atau lebih Negara. Pemahaman ini juga tidak boleh melemah-
kan upaya Negara-negara untuk mencegah persidangan ulang untuk tindak pidana yang sama 
melalui konvensi-konvensi internasional.
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X. HUBUNGAN PASAL 14 DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN LAIN DALAM KOVENAN

57. Sebagai seperangkat jaminan prosedural, pasal 14 Kovenan sering memainkan peran penting da-
lam pelaksanaan jaminan lebih substantif dalam Kovenan yang harus diperhitungkan dalam kon-
teks menentukan tuntutan pidana, dan hak dan kewajiban seseorang dalam gugatan. Dalam hal 
prosedural, ada relevansi hubungan dengan hak untuk pemulihan efektif yang disediakan oleh 
pasal 2, ayat 3 Kovenan. Secara umum, ketentuan ini perlu dihormati setiap kali ada jaminan pasal 
14 yang dilanggar. Namun, terkait hak agar pemidanaan dan hukuman seseorang ditinjau ulang 
oleh pengadilan yang lebih tinggi, pasal 14, ayat 5 dari Kovenan adalah lex specialis dalam kaitan-
nya dengan pasal 2 ayat 3 saat menjalankan hak untuk mengakses pengadilan di tingkat banding.

58. Dalam halpersidangan yang mengarah ke pengenaan hukuman mati,perhatian yang amat teliti 
pada terjaminnya pengadilan yang adil sangatlah penting. Pengenaan hukuman mati sebagai hasil 
akhir persidangan yang tidak menghormati ketentuan-ketentuan pasal 14 Kovenan merupakan 
pelanggaran hak untuk hidup (pasal 6 Kovenan).

59. Memperlakukan secara buruk orang-orang yang didakwa pidana dan memaksa mereka membuat atau 
menandatangani, di bawah paksaan, pengakuan kesalahannya,  melanggar pasal 7 Kovenan yang mela-
rang penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, kejam atau merendahkan, dan pasal 14 ayat 3 (g) yang 
melarang paksaan untuk bersaksi melawan diri sendiri atau mengakui kesalahan.

60. Jika seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan ditahan atas dasar pasal 9 Kovenan 
didakwa atas pelanggaran tapi tidak disidangkan, pelarangan terhadap menunda persidangan se-
cara berkepanjangan sebagaimana diatur oleh pasal 9, ayat 3, dan pasal 14, ayat 3 (c) Kovenan bisa 
dilanggar pada saat yang sama.

61. Jaminan prosedural pasal 13 Kovenan menggabungkan gagasan proses hukum yang segera (due 
process) yang juga tercermin dalam pasal 14, dan dengan demikian harus ditafsirkan dengan 
memperhatikan ketentuan yang kedua. Sejauh hukum dalam negeri mempercayakan suatu badan 
yudisial dengan tugas untuk memutuskan tentang pengusiran atau deportasi, jaminan kesetaraan 
semua orang di muka pengadilan dan mahkamah sebagaimana tercantum dalam pasal 14, ayat 
1, dan prinsip-prinsip ketidakberpihakan, keadilan dan kesamaan kekuatan yang tersirat dalam 
jaminan ini berlaku. Semua jaminan yang relevan dari pasal 14, tetap berlaku di mana pengusiran 
mengambil bentuk sanksi pidana atau bila pelanggaran terhadap perintah pengusiran dihukum 
berdasarkan hukum pidana.

62. Cara penanganan proses pidana dapat mempengaruhi pelaksanaan dan pemanfaatan hak-hak 
dan jaminan-jaminan dari Kovenan yang tidak terkait dengan pasal 14. Jadi, misalnya, menun-
da selama bertahun-tahun dakwaan seorang jurnalis atas pelanggaran pidana berupa penistaan 
nama baik karena telah menerbitkan artikel tertentu, yang melanggar pasal 14, ayat 3 (c), dapat 
menimbulkan situasi ketidakpastian dan intimidasi bagi tertuduh, dan dengan demikian memi-
liki dampak pembungkaman (chilling effect) yang secara tidak wajar membatasi pelaksanaan hak 
untuk kebebasan berekspresi (pasal 19 Kovenan). Demikian pula, penundaan proses pidana sela-
ma bertahun-tahun yang bertentangan dengan pasal 14, ayat 3 (c), juga melanggar hak seseorang 
untuk meninggalkan negara sendiri sebagaimana dijamin dalam pasal 12, ayat 2 Kovenan, jika 
terdakwa harus tetap tinggal di negara itu selama proses yang belum selesai.

63. Mengenai hak untuk mendapatkan akses ke pelayanan publik dengan setara sebagaimana dia-
tur dalam pasal 25 (c) Kovenan, pemberhentian hakim secara melanggar ketentuan ini mungkin 
dianggap pelanggaran jaminan ini, juncto pasal 14, ayat 1 yang menjelaskan independensi badan 
peradilan.
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