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KATA PENGANTAR 

Dalarn rangka menunjang kegiatan Jaringan Dokumentasi dan 
Informasi Hukum di l ingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, di mana 
salah satu kegiatannya adalah memberikan pelayanan dokumentasi dan 
informasi peraturan perundang-undangan kepada Anggota DPR RI, 
Sekretariat Jenderal DPR RI berusaha memberikan data-data yang 
lengkap dan akurat mengenai berbagai peraturan perundang-undangan 
yang telah ada di  Indonesia dengan menghimpun berbagai naskah 
peraturan perundang-undangan tersebut ke dalam suatu buku sehingga 
dapat dijadikan acuan bagi para Anggota DPR RI dalam rangka 
pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
konstitusional Dewan sebagai pembuat undang-undang . 

Sehubungan dengan kez iatan tersebut d i  alas. maka Sekretariat 
Jenderal DPR RJ bekerja sama dengan United Nations Development 

-:.' Programme (UNDP) menerbitkan Buku Informasi Peraturan Perundang- ,. _  
undangan B idang Hak Asasi Manusia (HAM). 

Dengan diterbitkannya Buku Informas i Peraturan Perundang 
undangan Bidang Hak Asasi Manusia ini ,  diharapkan dapat membantu 
memberikan referensi peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan masalah Hak Asasi Manusia . 

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan buku 
i n i ,  oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang 
membangun dari semua p ihak ,  agar penerbitan Buku Informasi Peraturan 
Perundang-undangan yang akan datang menjadi lebih baik. 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 1984 

TENTANG 

PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN 

SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA 

(CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS 
OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 

a. bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 
hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi 
terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

b. bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam 
sidangnya pada tanggal 1 8  Desember 1979 ,  telah menyetujui 

Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women); 

c. bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Konven i tersebut di atas pada 
dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang 
Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia; 

d. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani 
Konvensi tersebut pada tanggal 29 Jul i  1980 sewaktu diadakan 
Konperensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi 
Wanita di Kopenhagen; 

e. bahwa berhubung dengan ha! tersebut di atas maka dipandang perlu 
mengesahkan Konvensi sebagaimana tersebut pada huruf b di atas 
dengan Undang-undang; 



Mengingat: : 

I .  Pasal S ayat ( I ) ,  Pasal 1 1 ,  Pasal 20 ayat ( I )  dan Pa al 27 ayat ( 1 )  
Undang-Undang Dasar 1945 ;  

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republ ik Indonesia 
Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; 

Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN KONVENSI 

MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRI 

MINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE 
ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST 
WOMEN). 

Pasal 1 

Mengesahkan Konvensi  mengenai  Penghapusan S gala Bentuk 
Diskrimina i terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination Against Women) yang telah di etujui oleh 
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 1 8  Desember 
1979,  dengan pensyaratan (reservation.) terhadap Pasal 29 ayat ( 1 )  

tentang penyelesaian perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan 
Konvensi ini ,  yang salinannya di lampirkan pada Undang-undang in i .  

Pasal 2 

Undang-undang in i  mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar seti ap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 24 Jul i  1984 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

S O E H A R T O  

Diundangkan di Jakarta 

padatanggal 24Ju l i  1984 

MENTERVSEKRETARIS NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

SUDHARMONO, SH 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1984 NOMOR 29 
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PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 1984 

TENTANG 

PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN 

SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA 

(CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS 

OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN) 

I. UMUM 

Pada tahun 1967 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan 
Deklarasi mengenai Penghapusan Diskrimina i terhadap wanita. 

Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban wanita berdasarkan 
persamaan hak dengan pria dan menyatakan agar diam bi I langkah 
langkah seperlunya untuk menjamin pelaks anaan Deklara i tersebut. 

Oleh karena Deklarasi itu sifatnya tidak mengikat maka Komisi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kedudukan Wanita berda arkan 
Deklarasi  tersebut  m e n y u s u n  rancangan Konvens i  t en tang  
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. 

Pada tanggal 1 8  DesemberTahun 1979 Majelis Umum Perserikatan 
Bangsa-Bangsa telah menyetujui Konvensi tersebut. 

Karena ketentuan Konven i pada dasarnya t idak bertentangan 
dengan Pancas i la  dan Undang-Undang Dasar 1 9 4 5 ,  maka 
Pemerintah Repub l ik  Indones ia  dalam Konperens i  Sedunia  
Kopenhagen pada tanggal 29 Jul i  1 9 8 0  telah menandatangani 
Konvensi tersebut. Penandatanganan itu merupakan penegasan sikap 
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Indonesia yang dinyatakan pada tanggal 1 8  Desember 1979 pada 
waktu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan 
pemungutan suara atas resolusi yang kemudian menyetujui Konvensi 
tersebut. 

Dalam pemungutan suara itu Indonesia memberikan suara setuju 
sebagai perwujudan keinginan Indonesia untuk berpartisipasi dalam 
usaha-usaha internasional menghapus segala bentuk diskriminasi 
terhadap wanita karena is i  Konvensi itu sesuai dengan dasar negara 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa 
segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan. 

Ketentuan dalam Konvensi in i  tidak akan mempengaruhi asas dan 
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional yang 
mengandung asas persamaan hak antara pria dan wanita sebagai 
perwujudan tata hukum Indonesia yang sudah kita anggap baik atau 
lebih baik lagi dan sesuai, serasi serta selaras dengan aspirasi bangsa 
Indone ia. 

Sedang dalam pelaksanaannya, ketentuan dalam Konvensi ini wajib 
disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai 
nilai budaya, adat istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih 
berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia. 

Pancasila sebagai Pandangan hidup bangsa dan Undang-Undang 
Da ar 1945 sebagai sumber hukum nasional memberikan keyakinan 
dan jaminan bahwa pelaksanaan ketentuan Konven i in i  sejalan 
dengan tata kehidupan yang dikehendaki bangsa Indonesia . 

11. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Pasal 29 Konvensi memuat ketentuan tentang cara untuk 
menye lesa ikan setiap perse l  i s ihan  antara negara peserta 
Konvens i  mengenai penafsiran atau penerapan ketentuan 
Konvensi .  
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Pemerintah Indonesia tidak bersedia untuk mengikatkan diri 
pada ketentuan pasal tersebut, karena pada prinsipnya tidak dapat 
menerima suatu kewajiban untuk mengajukan perselisihan 
internasional, di mana Indonesia tersangkut, kepada Mahkamah 
Internasional .  

Dengan pertimbangan tersebut di atas Indonesia mengadakan 
pensyaratan terhadap Pasal 29 ayat ( I )  Konvensi, hingga dengan 
demikian Indonesia menyatakan dirinya tidak terikat oleh pasal 
berikut. 

Pasal 2 

Cukup jelas 

·  TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3277 
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LAMPIRAN 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 1984 

TANGGAL 24 JULI 1984 

CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF 

DISCRIMINATION AGAINST WOMEN 

THE STATES PARTIES TO THE PRESENT CONVENTION. 

Noting that the Charter of the United Nations reaffirms faith in 
fundamental human rights, in  the dignity and worth of the human person 
and in the equal rights of men and women, 

Noting that the Universal Declaration of Human Rights affirms the 
principle of the inadmissibi l i ty of discrimination and proclaims that all 
human beings are born free and equal in dignity and rights and that 

everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, 

without distinction of any kind, including distinction based on sex. 

Noting that the States Parties to the International Covenants on 
Human Rights have the obligation to ensure the equal right of men and 
women to enjoy all economic, social, cultural, c iv i l  and political rights. 

Considering the international conventions concluded under the 
auspices of the United Nations and the specialized agencies promoting 
equality of rights of men and women, 

Noting also the reso lu t i ons ,  dec larat ions ,  dec la ra t ions  and 
recommendations adopted by the United Nations and the specialized 
agencies promoting equality of rights of men and women. 

Concerned, however, that despite these various instruments extensive 
discrimination against women continues to exist, 

Recalling that di crimination against women violates the principles 
of equality of rights and respect for human dignity, is an obstacle to the 
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participation of women, on equal terms with men, in the political, social, 
economic and cultural life of their countries, hampers the growth of the 
prosperity of society and the family and makes more difficult the full 
development of the potentialit ies of women in the service of their 
countries and of humanity, 

Concerned that in situations of poverty women have the least access 
to food, health, education, training and opportunities for employment 
and other needs, 

Convinced that the establishment of the new international economic 
order based on equity and justice wi l l  contribute significantly towards 
the promotion of equality between men and women, 

Emphasizing that the eradication of apartheid, of all forms of racism, 
racial discrimination, colonial ism, nee-colonialism, aggression, foreign 
occupation and domination and interference in the internal affairs of 
States is essential to the full enjoyment of the rights of men and women, 

Affirming that the strengthening of international peace and security, 
relaxation of international tension, mutual co-operation among all States 
irrespective of their social and economic systems, general and complete 
disarmament, and in particular nuclear disarmament under streict and 
effective international control, the affirmation of the principles of justice, 
equa l ity and mutual benefit in relat ions among countries and the 
realization of the right of peoples under alien and colonial domination 
and foreign occupation to self-determination and independence, as well 
as respect for national novereignty and territorial integrity, w i l l  promote 
social progress and development an as a consequence wi l l  contribute to 
the attainment of full equality between men and women, 

Convinced that the full and complete development of a country, the 
welfare of the world and the cause of peace require the maximum 
participation of women on equal terms w ith men in a l l  fiels, 

Bearing in mind the great contribution of women to the welfare of 
the family and to the development of society, so far not fully recognized, 
the social significance of maternity and the role of both parents in the 
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family and in the upbringing of children, and aware that the role of 
women in procreation should not be a basis for discrimination but that 
the upbringing of children requires a sharing of responsibility between 
men and women and society as a whole, 

Aware that a change in the traditional role of men as well as the role 
of women in society and in the family is needed to achieve full equality 
between men and women. 

Determined to implement the principles set forth in the Declaration 
on the Elimination of Discrimination against Women and, for that 
purpose, to adopt the measures required for the elimination of such 
discrimination in all its forms and manifestations, 

Have agreed on the fol lowing :  

PART I 

Article 1 

For the purposes of the present Convention, the term "discrimination 
against women" shall mean any distinction, exclusion or restriction 
made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or 
nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective 
of their marital status, on a basis of equality of men and women, of 
human rights and fundamental freedoms in the political, economic, 
social, cultural, c ivi l  or any other field. 

Article 2 

States Parties condemn discrimination against women in all its forms, 
agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of 
eliminating discrimination against women and, to this end, undertake: 

(a) To embody the principle of the equality of men and women in 
their national constitutions or other appropriate legislation if  not yet 
incorporated therein and to ensure, through law and other appropriate 
means, the practical realization of this principle; 
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(b) To adopt appropriate legislative and other measures, including 
sanctions where appropriate, prohib i t ing al l  discriminat ion against 
women; 

(c) To establish legal protection of the rights of women on an equal 
basis with men and to ensure through competent national tribunals and 
other publ ic institutions the effective protection of women against any 
act of di crimination; 

( d) To refrain from engaging in any act or practice of discrimination 
against women and to en ure that public authorities and institutions shall 
act in conformity with this obligation; 

(e) To take all appropriate measures to el iminate discrimination 
against women by any person, organization or enterprise; 

(f) To take all appropriate measures, including legi lation, to modity 
or abolish existing laws, regulations, customs and practices which 
constitute discrimination against women; 

(g) To repeal al l  nat iona l  pena l  provis ions  wh ich const i tute 
discrimination against women . 

Article 3 

States Parties shall take in all fields, in particular in the po l itical, 
social , economic and cultural fields, al l  appropriate measures, including 
leg islation , to ensure the full deve lopment and advancement of women, 
for the purpo e of guaranteeing them the exercise and enjoyment of 
human rights and fundamental freedoms on a basis of equa l ity with 
men. 

Article 4 

I .  Adoption by States Parties of temporary special mea ures aimed 
at accelerating de facto equality between men and women shall not be 
considered discrimination as defined in the present Convention, but shall 
in no way entail as a consequence the maintenance of unequal or separate 
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standards; these measures shall be discontinued when the objectives of 
equality of opportunity and treatment have been achi ved. 

2. Adoption by States Parties of special measures. including those 
measures contained in the present Convention, aimed at protecting 
maternity shall not be considered discriminatory. 

Article 5 

States Parties shall take all appropriate measures : 
( a) To modify the social and cultural patterns of conduct of men 

and women, with a view to achieving the elimination of prejudices and 
customary and all other practices which are based on the idea of the 
inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped 
roles for men and women; 

(b) To ensure that family education includes a proper understanding 
of maternity as a social function and the recognition of the common 
responsibility of men and women in the upbringing and development of 
their children, it being understood that the interest of the children is the 
primordial consideration in all cases. 

Article 6 

States Part ies shal l  take all appropriate measures ,  inc luding 
legis lation , to suppress al l forms of traffic in women and exploitation of 
prostitution of women .  

PART II 

Article 7 

States Parties sha l l  take all appropriate measures to el iminate 
d iscrim ination against women in the political and pub l ic life of the 
country and, in particular, sha l l  ensure to women ,  on equal terms with 
men, the right : 

(a) To vote in all elections and public reference and to be el ig ible 
for election to a l l  publ icly elected bodies; 
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(b) To participate in the formulation of government policy and the 

implementation thereof and to hold publ ic office and perform all publ ic 

functions at all )evels of government ; 

(c) To par t i c ipa te  i n  n o n - g o v e r n m e n t a l  o r g a n i z a t i o n s  and 
associations concerned with the public and polit ical life of the country. 

Article 8 

States Parties hall take al appropriate measure to ensure to women, 
on equal terms with men and without any di crimination, the opportunity 
to represent their Government at the international level and to participate 
in the work of international organizations. 

Article 9 

I .  States Parties shall grant women equal rights with men to acquire, 
change or retain their nationality. They shall  ensure in particular that 

neither marriage to an alien nor change of nationality by the husband 
during marriage shall automatically change the nationality of the wife, 
render her stateless or force upon her the nationality of the husband. 

2. States Parties shall grant women equal rights with men with 
respect to the nationality of their children. 

PART III 

Article 10 

State Parties shal l  take al l  appropriate measures to el iminate 
discrimination again t women in order to ensure to them equal rights 
with men in the field of education and in particular to ensure, on a basis 
of equality of men and women : 

( a) The same conditions for career and vocational guidance, for 
access to studies and for the achievement of diplomas in educational 
establishments of a l l  categories in rural as well as in urban areas; this 
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equality shal l  be ensured in pre-school, general, technical ,  professional 
and higher technical education, as wel l  as in a l l  types of vocational 

training; 

(h) Access to the same curricula, the same examinations, teaching 
staff with qualifications of the same standard and school premises and 
equipment of the same quality; 

(c) The el imination of any stereotyped concept of the roles of men 
and women at all levels and in all forms of education by encouraging 

coeducation and other types of education which w i l l  help to achieve 
thi aim and, in particular, by the revision of textbooks and school 
programmes and the adaptation of teaching methods; 

( d) The same opportunities to benefit from scholarships and other 
study grants; 

( c) The same opportunities for access to programmes of continuing 
educat ion,  inc luding adult and funct ional  l i teracy programmes, 
particularly those aimed at reducing, at the earliest possible time, any 
gap in education existing between men and women; 

(j) The reduction of female student drop-out rates and the 
organization of programmes for girls and women who have left school 
prematurely; 

(g) The same opportunities to participate actively in sports and 
physical education; 

(h) Access to pecific educational information to help to ensure the 
health and well-being of families, including information and advice on 

family planing. 
Article 11 

I .  States Parties shall take all appropriate measures to eliminate 
discrimination againt women in the field of employment in order to 
ensure, on a basis of equality of men and women, the same rights, in 

particular: 
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(a) The right to work as an inal ienable rights of a l l  human beings; 

(b) The right to the ame employment opportunities, including the 
application of the same criteria for the same criteria for selection in 
matters of employment; 

( c) The right to free choice of profession and employment, the right 
to promotion,job security and all benefits and conditions of service and 
the r ight  to receive vocational training and retraining, inc luding 
apprenticeships, advanced vocational training and recurrent training; 

( d) The right to equal remuneration, including benefits, and to equal 
treatment in respect of work of equal value, as well  as equality of 
treatment i n  the evaluation of the quality of work; 

(c) The right to social security, particularly in case of retirement, 
unemployment, sickness, invalidity and old age and other incapacity to 
work, as well as the right to paid leave; 

(f) The right to protection of health and to safety in working 
conditions, including the safeguarding of the function ofreproduction. 

2. In order to prevent discrimination against women on the grounds 
of marriage or maternity and to ensure their effective right to work, 
States Parties shall take appropriate measures : 

( a) To prohibit, subject to the imposition of sanctions, dismissal on 
the grounds of pregnancy or of maternity leave and discrimination in 
d ismi  sals on the basis of marital status; 

(b) To introduce maternity I ave with pay or with comparable ocial 
benefits without loss  of former employment,  senior i ty or ocia l  
al lowances; 

( c) To encourage the provision of the necessary supporting social 
services to enable parents to combine family obligations with work 
responsibi l i t ies and participation in publ ic life, in particular through 
promoting the establishment and development of a network of chi ld 
care facilities; 
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(d ) To provide special protection to women during pregnancy in 
types of work proved to be harmful to them. 

3 .  Protective legislation relating to matters covered in this article 
shall be reviewed periodical ly in the light of scientific and technological 
knowledge and shall be revised, repealed or extended as necessary. 

Article 12 

1 .  States Parties shal l  take all appropriate measures to eliminate 
discrimination against women in the field of health care in order to 
ensure, on a basis of equality of men and women, access to health care 
service , inc luding those related to family planning. 

2 .  Notwithstanding the provisions of paragraph I of thi article, 

States Parties shal l  en ure to women appropriate services in connexion 
with pregnancy, confinement and the post-natal period, granting free 
sevices where necessary, as well as adequate nutrition during pregnancy 
and lactation. 

Article 13 

States Parties sha l l  take all  appropriate measures to eliminate 
discrimination against women in other areas of economic and social 
life in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the 
same rights, in particular : 

(a) The right to family benefits; 

(b) The right to bank loans, mortgages and other forms of financial 
credit; 

(c) The right to participate in recreational activities, sports and all 
aspects of cultural life. 

Article 14 

1 .  States Parties shall take into account the particular problems 
faced by rural women and the significant roles which rural women play 
in the economic survival of their families, including their work in the 
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non-monetized sectors of the economy. and shal l  take all appropriate 
mea ures to ensure the application of the provisions of this Convention 

to women in rural areas. 

2. States Parties shall take all appropriate measures to e l iminate 
discrimination against women in rural areas in order to ensure, on a 
basis of equality of men and women, that they participate in and benefit 
from rural development and, in particular, shal l  ensure to such women 
the right: 

( a) To participate in the elaboration and implementation of <level 
pment planning at all levels; 

(b} To have access to adequate health care facil it ies, including 
information, counselling and services in family planning; 

(c) To Benefit directly from social security programmes; 

( d) To obtain all types of training and education, formal and non 
formal, including that relating to functional literacy, as well as, inter 

alia, the benefit of all community and extension services, in order to 
increase their technical proficiency; 

( e) To organize self-hefl groups and co-operatives in order to obtain 
equal access to economic opportunities through employment or self 
employment; 

(f) To participate in all community activities; 

(g) To have access to agricultural credit and loans, marketing 
facilities, appropriate technology and equal treatment in land and agrarian 
reform as well as in land resettlement schemes; 

(h) To enjoy adequate l iv ing conditions, particularly in relation to 
hous ing ,  san i tat ion,  e lectr ic i ty and water supply,  transport and 
communications. 
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PART IV 

Article 15 

I .  States Parties shal l  accord to worn n equality with men before 
the law. 

2. States Parties sha l l  accord to women, in c iv i l  matters, a legal 
capacity identicel to that of men and the same opportunities to exerci e 
that capacity. In Particular, they shal l  give women equal rights to 
conclude contracts and to administer property and shall treat them equally 
in al l  stages of procedure in courts an tribunals. 

3 .  States Parties agree that al l  contracts and al l  other private 
instruments of any kind with a legal effect which is directed at restricting 
the legal capacity of women shal be deemed nul l  and void. 

4. States Parties shall accord to men and women the same rights 
with regard to the law relating to the movement of persons and the 
freedom to choose their residence and domicile. 

Article 16 

I .  States Parties shall take all appropriate measures to eliminate 
discrimination against women in all matters relating to marriage and · 
family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality of 
men and women : 

( a) The same rights to enter into marriage; 

(b ) The same rights freely to choose a spouse and to enter into 
marriage only with their free and full consent; 

(c) The same rights and responsibil ities during marriage and at its 
dissolution; 

(d) The same rights and responsibilities as parents, irrespective of 
their marital status, inj matters relating to their children; in all cases the 
interests of the children shall be paramount; 
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( e) The same rights to decide freely and responsibly on the number 
and spacing of their children and to have access to the information, 
education and means to enable them to exercise these rights : 

(!) The same rights and responsibil it ies with regard to guardianship, 
wardship, trusteeship and adoption of chi ldren, or similar institutions 
where these concepts exist in national legislation; in all cases the interests 
of the children shall  be paramount; 

(g) The ame personal rights as husband and wife, including the 
right to choose a family name, a profe s ion and an occupation; 

(h) The same rights for both pouses in respect of the ownership, 
acquisition, management, admini tration, enjoyment and disposition of 
property, whether free of charge or for a valuable consideration . 

2. The betrothal and the marriage of a child shall have no legal 
effect, and al l necessary action, including leg islation, shall be taken to 
specify a minimum age for marriage and to make the registrations of 
marriages in an official registry compulsory. 

PARTV 

Article 17 

1 .  For the purpose of considering the progress made in  the 
implementation of the present Convention, there shall be established a 
Committee on the Elimination of D i scr iminat ion again t Women 
(hereinafter referred to as the Committee) consist ing , at the time of entry 
into force of the Convention, of eighteen and, after ratification of or 
accession to the Convention by the thirty-fifth State Party, of twenty 
three experts of h igh moral standing and competence in the field covered 
by the Convention . The experts shall be elected by States Parties from 
among their nationa ls and shal l  serve in their personal capacity, 
con ideration being given to equitable geographical distribution and to 
the representation of the different forms of civ i l ization as well as the 
principal legal systems. 
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2. The members of the Committee shal l  be elected by secret ballot 
from a l ist  of persons nominated by States Parties. Each State Party 
may nominate one person from among its own nationals. 

3. The in i t ia l  election shall be held six months after the date of the 
entry into force of the present Convention. At least three months before 
the date of each election the Secretary-General of the United Nations 
shall address a letter to the States Parties inviting then to submit their 
nominations within two months. The Secretary-General shall prepare a 
l is t  in alphabetical order of all persons thus nominated, indicating the 
States Partie which have nominated them, and shall subm it it to the 
States Parties . 

4. Elections of the members of the Committee shal l be held at a 
meet ing of States parties convened by the Secretary-General at United 
Nations Headquarters. At that meeting, for which two third of the States 
Parties shall con titute a quorum, the persons elected to the Committee 
hall be those nominees who obtain the largest number of votes and an 

ab olute majority of the votes of the representatives of States Parties 
present and voting. 

5 .  The members of committee shall be elected for a term of four 
years. However, the terms of nine of the members elected at the first 
election shall expire at the end of two years, immediately after the first 
election the name of these nine members shall be chosen by lot by the 
Chairman of the Committee. 

6. The election of the five additional members of the Committee 
sha l l  be held in accordance with the provis ions of paragraphs 2, 3 and 4 
of this article, following the thirty-fifth ratification or accession . The 
terms of the additional members elected or this occasion shall expire at 
the end of two years, the names of these two members having been 
chosen by lot by the Chairman of the Committee. 

7. For the fi l l ing of casual vecancies, the State Party whose expert 
has cea ed to function as a member of the Committee shal l appoint 
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another expert from among its nationals, subject to the approval of the 
Committee. 

8. The members of the Committee shall, with the approval of the 
General As ernbly, receive emoluments from United Nations resources 
on such terms and conditions as the assembly may decide, having regard 
to the importance of the Committee's responsibilities. 

9. The Secretary-General of the United Nations shall provide the 
necessary staff and facilities for the effective performance of the 
function of the Committee under the present Convention. 

Article 18 

I .  States Parties undertake to submit to the Secretary-General of 
the United Nations, for con ideration by the Committee, a report on the 
legislative, judicia l , administrative or other measures which they have 
adopted to give effect to the provisions of the present Convention and 
on the progress made in this respect : 

( a) Within one year after the entry into force for the State concerned; 
and 

(b) Thereafter at least every four years and further whenever the 
Committee so requests. 

2. Reports may indicate factors and difficulties affecting the degree 
of fulfilment of obligations under the present Convention. 

Article 19 

I .  The Committee shall adopt its own rules of procedure. 
2. The Committee sha l l elect its officers for a term of two years. 

Article 20 

I .  The Committee shall normally meet for a period of not more than 
two weeks annually in order to consider the reports submitted in 
accordance with article 1 8  of the present Convention .  
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2. The meetings of the Committee shal l  normal ly be held at United 
Nations Headquarters or at any other convenient place as determined 
by the Committee. 

Article 21 

I .  The Committee shall ,  through the Economic and Social Council, 
report annually to the General Assembly of the United Nations on its 
activities and may make suggestions and general recommendations based 
on the examination of reports and information received from the States 
Parties. Such sugge tions and general recommendations hall be included 
in the report of the Committee together with comments, if any, from 
States Parties. 

2. The Secretary-General  sha l l  t ransmi t  the reports of the 
Commit tee  to the C o m m i s s i o n  on the Status of Women for i t  
information. 

Article 22 

The specialized agencies shall be entitled to be represented at the 
consideration of the implementation of such provisions of the present_ 
Convention as fall within the scope of their activities. The Committee 
may i n v i t e  the spec ia l i zed  agencies  to s u b m i t  reports on the 
implementation of the Convention in areas falling within the scope of 
their activities. 

PART VI 

Article 23 

Nothing in this Convention shall affect any provisions that are more 
conducive to the achievement of equality between men and women 
which may be contained : 

( a) In the legislation of a State Party; or 

(h) In any other international convention , treaty or agreement in 
force for that State. 
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Article 24 

State Parties undertake to adopt all necessary measures at the 
national level aimed at achieving the full realization of the rights 
recognized in the present Convention. 

Article 25 

I .  The present Convention shall be open for signature by all States. 

2. The Secretary-General of the United Nation is designated a 
the depositary of the present Convention. 

3 .  The present Convention i subject to ratification. Instruments 
of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United 
Nations. 

4. The present Convention shall be open to accession by a l l  States. 
Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession 
with the Secretary-General of the United Nations. 

Article 26 

l .  A  request for the revision of the present Convention may be 
made at any time by any State Party by means of a notification in writing 
addre sed to the Secretary-General of the United Nations. 

2. The General Assembly of the United Nations shall decide upon 
the steps, if any, to be taken in respect of such a request. 

Article 27 

I .  The present Convention shall enter into force on the thirtieth 
day after the date of depo it with the Secretary-General of the United 
Nation of the twentieth in trument of ratification or acces ion. 

2. For each State ratifying the present Convention or acceding to 
it after the deposit of the twentieth instrument of ratification or accession, 
the Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date 
of the deposit of its own instrument of ratification or accession. 
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Article 28 

I .  The Secretary-General of the United ations shall receive and 
circulate to all States the text of re ervation made by States at the time 
of ratification or accession. 

2. A reservation incompatible with the object and purpose of the 
present Convention shall not be permitted. 

3 .  Reservations may be withdrawn at any time by notification to 
this effect addressed to the Secretary-General of the United Nations, 
who shall then inform all States there of. Such notification shall take 
effect on the date on which it is received. 

Article 29 

I .  Any dispute between two or more States Parties concerning the 
interpretation or application of the present Convention which is not 
settled by negotiation shall, at the request of one of them, be submitted 
to arbitration. If within s ix months from the date of the request for 
arbitration the parties are unable to agree on the organization of the 
arbitration , any one of those parties may refer the dispute to the 
International Court of Justice by request in conformity with the Statute 
of the Court. 

2 . Each State Party may at the time of signature or ratification of 
this Convention or accession there to declare that it does not consider 
i tself bound by paragraph I of this article . The other States Parties shall 
not be bound by that paragraph with respect to any States Party which 
has made such a reservation. 

3 .  Any State Party which has made a reservation in accordance 
with paragraph 2 of this article may at any time withdraw that reservation 
by notification to the Secretary-General of the United Nations. 
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Article 30 

The present Convention, the Arabic, Chinese, Engl ish ,  French, 
Russian and Spanish texts of which are equally authentic, hall be 
deposited with the Secretary-General of the United Naitons. 

IN WITNESS WHERE OF the Undersigned, duly authorized, have 
signed the present Convention. 

I here by certify the fore point 
text  i s  a  true copy of the 
Convention on the Elimination of 
A l l  Forms of D i s c r i m i n a t i o n  
against Women, adopted by the 
General Assembly of the United 
Nations on 1 8  December 1979,  the 
original of which is deposited with 
the Secretary-General  of the 
United Nations. 

For the Secretary-General : 
The Legal Corne! 

United Nations, New York 
I March 1980 

24 

Je cer t i f ie  que le texte qui 
preceds est une copie conforme de 
la Convention sur l'elimination de 
toutes les formes de di crimination 
a l'egard de femmes, adoptee par 
l'Assemblee generale des Nations 
Un ies ler 1 8  Decembre 1979 ,  dont 
l 'original se trouve depose aupres 
du Secreta i  re general  de I '  

Organisation des Nations unies. 

Pour le Secretaire General : 
Le Conseiller Juridique 

Organisation des Nations Unie , New York 
ler Mars 1980 







UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR S TAHUN 1998 

TENTANG 

PENGESAHAN CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER 
CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT 
(KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU 

PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI, 
ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : 

a. bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum yang menjunjung 
tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin semua warga 
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, sehingga segala 
bentuk penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang 
kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia harus 
dicegah dan dilarang: 

b. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat intemasional 
menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan 
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Univer al Hak 
hak Asasi Manusia : 

c. bahwa Majelis Umum Perser ikatan Bangsa-Bangsa, di da lam 
s idangnya pada tanggal 1 0  Desember 1 984 ,  tel ah menyetujui 
Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment (Konvens i Menentang Penyiksaan dan 
Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi ,  
atau Merendahkan Martabat Manusia) dan Pemerintah Republik 
Indonesia telah menandatangani konvens i tersebut pada tanggal 
23 Oktober 1985 ;  
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d. bahwa konvensi tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan 
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 ,  dan peraturan perundang 
undangan Republik Indonesia serta selaras dengan keinginan bangsa 
Indone ia untuk secara terus-menerus menegakkan dan memajukan 
pelaksanaan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, b, c, dan 
d dipandang perlu mengesahkan Convention Against Torture and 
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
(Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman 
Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat 
Manusia) dengan Undang-undang. 

Mengingat: 

Pasal 5 ayat ( I ) ,  Pasal 1 1 ,  Pasal 20 ayat ( I ) ,  Pasal 2 1  ayat ( I ) ,  dan 
Pasal 27 ayat ( I )  Undang-Undang Dasar 1945;  

Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN CONVENTION 

AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR 

DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT (KONVENSI 

MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU 

PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI, 

ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA). 
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Pasal 1 

( I ) .  Mengesah kan Convention Against Torture and Other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi  
Menentang Penyiksaan dan P rlakuan atau Penghukuman Lain yang 
Kejarn, Tidak Manus iawi ,  atau Merendahkan Martabat Manusia) 
dengan Declaration (Pemyataan) terhadap Pasal 20 dan Reservation 
(Pensyaratan) terhadap Pasal 30 ayat ( I ) .  

(2) Sal inan naskah asl i  Convention Against Torture and Other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvens i  

·  Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang 
Kejam,  T idak  M a n u s i a w i ,  atau Merendahkan Martabat 
Manusia) ,Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 20, dan 
Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal 30 ayat ( I )  dalam bahasa 
Inggris, dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana 
terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang 
undang in i .  
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Pasal 2 

Undang-undang in i  mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-undang in i  dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia. 

Di ahkan di Jakarta 
pada tanggal 28 September 1998 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 28 September 1998 

MENTER! NEGARA SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

AKBAR TANDJUNG 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA T AHUN 1998 NO MOR 164 
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PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 5 TAHUN 1998 

TENTANG 

PENGESAHAN CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER 

CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT 

(KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU 

PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI, 

ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA) 

I. UMUM 

Pada tanggal 9 Desernber Tahun 1975 Majelis Umurn Perserikatan 
Bangsa-Bangsa telah menerima Deklarasi tentang Perlindungan 
Semua Orang dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman 
yang Kejam, Tidak Manusiawi,  atau Merendahkan Martabat 
Manusia. 

Deklarasi tersebut memuat perlindungan terhadap semua orang dari 
asaran penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak 

manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, dan menyatakan 
perlunya Jangkah-langkah yang efektifuntuk menjamin pelaksanaan 
Deklarasi tersebut. Langkah-Jangkah in i  mencakup antara lain 
perbaikan cara interogasi dan pelatihan bagi setiap aparatur penegak 
hukum dan pejabat publ ik lain yang bertanggung jawab terhadap 
orang-orang yang dirampas kemerdekaannya. Adapun pengertian 
penyiksaan dalam Deklarasi ini adalah tindak pidana, menurut 
ketentuan dalam hukum pidana. 
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Namun, karena deklarasi itu bersifat tidak mengikat secara hukum, 
Komis i  Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah 
menyusun rancangan Konvensi . 

Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang 
Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia 
yang selanjutnya diajukan kepada Sidang Majelis Umum PBB untuk 
disahkan. 

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui secara 
konsensus rancangan konvensi tersebut pada tanggal I O  Desember 
1984 yang menyatakan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 
26 Juni 1 987 .  Pemerintah Republ ik Indonesia menandatangani 
konvensi itu pada tanggal 23 Oktober 1 9 8 5 .  

Dek larasi dan Program Aksi W ina 1 9 9 3  sepakat antara lain 
mengh imbau negara-negara anggota PBB untuk secepatnya 
mengesahkan perangkat-perangkat intemasional yang angat pen ting 
di bidang hak asasi manusia (HAM), termasuk Konvensi Menentang 
Penyiksaan . Sesuai dengan isi Deklarasi Wina 1993,  Pemerintah 
Indonesia tel ah menyusun Rencana Aksi Nasional HAM Indone ia 
1998-2003 yang berisi kegiatan-kegiatan prioritas dalam rangka 
pemajuan dan perlindungan HAM. Prioritas kegiatan tahun pertama 
Rencana Aksi tersebut mencakup pengesahan t iga perangkat 
internasional  di bidang HAM, termasuk Konvensi Menentang 
Penyiksaan . 

Karena didorong oleh rasa tanggung jawab untuk rnemajukan dan 
menegakkan hak asasi manus ia  dan pembangunan hukum di 
Indone ia, DPR RI memutuskan menggunakan hak inisiatifnya untuk 
mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan 
Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman 
Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi ,  atau Merendahkan Martabat 
Manusia yang tel ah diterima oleh masyarakat intemasional sebagai 
salah satu perangkat internasional di bidang HAM yang sangat 
pen ting . Saat ini Konvensi tel ah disahkan oleh I 05 negara. 



Sebagai negara berdaulat dan sesuai dengan ketentuan hukum 
i n t e r n a s i o n a l  yang  ber laku ,  I n d o n e s i a  m e m u t u s k a n  un tuk  
menyampaikan suatu pernyataan (declaration) terhadap Pasal 20 
Konvensi .  Pernyataan in i  menegaskan bahwa dalam melaksanakan 
kewaj i ban-kewaj i  ban ebagaimana di muat dalam konvens i ,  
kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Negara Pihak harus tetap 
dihormati dan dijunjung tinggi. Pernyataan (declaration) ini tidak 
mempunyai kekuatan mengikat secara hukum sehingga pemyataan 
tersebut sama sekali tidak menghapuskan kewajiban atau tanggung 
jawab Negara P ihak untuk melaksanakan isi Konvensi . 

Sesuai dengan ketentuan Konvens i ,  Indones ia juga menyatakan 
Pensyaratan (Reservation) terhadap Pasal 30 ayat ( I )  Konvensi yang 
mengatur upaya penye lesaian sengketa mengenai penafsiran dan 
pe laksanaan  k o n v e n s i  m e l a l u i  Mahkamah  In te rnas iona l  
(International Court of Justice). Sikap ini d iambil antara lain atas 
pertimbangan bahwa Indonesia tidak mengaku i jurisdiksi yang 
mengikat secara otomatis (compulsory jurisdiction) dari Mahkamah 
Intemasional. Pensyaratan tersebut bersifat prosedural sesuai dengan 
ketentuan hukum intemasional yang berlaku. 

II. POKOK-POKOK PIKIRAN YANG MENDORONG 
LAHIRNYA KONVENSI 

I .  Penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, 
tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia mas ih 
teru terjadi di berbagai negara dan kawasan dunia, yang diakui 
ecara luas akan dapat merapuhkan sendi-send i  tegaknya 

masyarakat yang tertib , teratur, dan berbudaya. Dalam rangka 
menegakkan sendi-sendi masyarakat demikian itu ,  se luruh 
masyarakat intemasional bertekad bulat melarang dan mencegah 
sega la bentuk tindak penyiksaan ,  baik jasman iah maupun 
rohaniah . Masyarakat internas iona l  sepakat untuk mengatur 
pelarangan dan pencegahan tindak penyiksaan in i  dalam suatu 
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wadah perangkat internasional yang mengikat semua Negara 

Pihak secara hukum. 

2. Dalam kaitan itu, Majelis Umum PBB tel ah menerima Deklarasi 
Universal HAM pada tanggal 1 0  De ember 1948 .  Pasal 5 
Deklarasi ini menjamin sepenuhnya hak setiap orang untuk bebas 

dari segala bentuk penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman 

lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat 

manusia. 

3. Selanjutnya, perangkat internasional di bidang HAM yang 
bersifat sangat penting lainnya, yakni Kovenan Internasional 
tentang Hak-hak Sip i l  dan Polit ik (Pasal 7), menetapkan bahwa 
hak tersebut merupakan hak fundamental yang tidak boleh 
dikurangi dengan alasan apa pun (non-derogable rights). 

III. ALASAN INDONESIA MENJADI NEGARA PIHAK DALAM 

KONVENSI 

I .  Pancasi la sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa 
Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dan 
landasan hukum nasional, menjunjung tinggi harkat dan martabat 

manusia seperti tercermin dalam Si la  Kemanusiaan yang Adil 
dan Beradab. Asas ini merupakan amanat konstitusional bahwa 
bangsa Indonesia bertekad untuk mencegah dan melarang egala 

bentuk penyiksaan, esuai dengan is i  Konven i i n i .  

2. Dalam rangka pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang 
Undang Dasar 1945, Indonesia pada dasarnya tel ah menetapkan 
peraturan perundang-undangan yang langsung mengatur 
pencegahan dan pelarangan segala bentuk penyiksaan yang tidak 
manusiawi dan merendahkan martabat manusia .  Namun 
perundang-undangan itu karena belum sepenuhnya sesuai 
dengan Konvensi, masih perlu disempurnakan. 
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3.  Penyempurnaan perundang-undangan nasional tersebut, akan 
meningkatkan perlindungan hukum secara Jebih efektif, sehingga 
akan lebih menjamin hak-hak setiap warga negara bebas dari 
penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, 
tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demi 
tercapainya suatu masyarakat Indonesia yang tertib, teratur, dan 
berbudaya. 

4. Suatu masyarakat Indonesia yang tertib, teratur, dan berbudaya 
akan mampu mewujudkan upaya bersama untuk memelihara 
perdamaian, ketertiban umum, dan kemakmuran dunia serta 
melestarikan peradaban umat manusia. 

5 .  Pengesahan dan pelaksanaan is i  Konvensi secara bertanggung 
jawab menunjukkan kesungguhan Indonesia da lam upaya 
pemajuan dan perlindungan HAM, khususnya hak bebas dari 
penyiksaan. Hal in i  juga akan lebih meningkatkan citra positif 
Indonesia di dunia intemasional dan memantapkan kepercayaan 
masyarakat internasional terhadap Indonesia. 

IV. POKOK-POKOK ISi KONVENSI 

I .  Konvensi menentang penyiksaan terdiri atas pembukaan dengan 
6 paragraf dan batang tubuh dengan 3 bab yang terdiri atas 33 
pasal . 

a. Pembukaan meletakkan dasar-dasar dan tujuan Konvens i . 
Dalam konsideran secara tegas dinyatakan bahwa tujuan 
Konven i ini adalah lebih mengefektifkan perjuangan di 
seluruh dunia dalam menentang penyiksaan dan perlakuan 
atau penghukuman Jain yang kejam, tidak manusiawi, atau 
merendahkan martabat manusia . 

b. Bab I (Pasal 1 - 1 6 )  memuat ketentuan-ketentuan pokok yang 
mengatur definis i tentang penyiksaan dan kewajiban Negara 
Pihak untuk mencegah dan melarang peny iksaan dan 
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perlakuan atau penghukuman l a i n  yang kejam, t idak 
manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. 

c. Bab 11 (Pasal 17-24) mengatur ketentuan mengenai Komite 
Menentang Penyiksaan (Committee Against Torture) dan 
tugas serta kewenangannya dalam melakukan pemantauan 
atas pelaksanaan Konvensi. 

d. Bab III (Pasal 25-33) merupakan ketentuan penutup yang 
memuat hal-hal yang berkaitan dengan mulai berlakunya 
Konvensi, perubahan, pensyaratan (reservation), ratifikasi 
dan aksesi, pengunduran diri erta mekanisme p nyelesaian 
perselisihan antar Negara Pihak. 

2. Ketentuan-ketentuan Pokok Konvensi 

Konven i mengatur pelarangan penyiksaan baik fisik maupun 
mental, dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak 
manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang dilakukan 
oleh atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan/ 
sepengetahuan pejabat publik (public official) dan orang lain 
yang bert indak da lam jabatannya .  Adapun pelarangan 
penyiksaan yang diatur dalam Konven i ini tidak mencakup rasa 
sakit atau penderitaan yang timbul, melekat, atau diakibatkan 
oleh uatu sank i hukum yang berlaku. 

Negara Pihak wajib mengambil  langkah-langkah legislatif, 
administrat if ,  hukum, dan langkah efektif lainnya guna 
mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah yuri dik inya. 
Tidak terdapat pengecualian apa pun, baik dalam keadaan 
perang, ketidakstabilan politik dalam negeri, maupun keadaan 
darurat lainnya yang dapat dijadikan sebagai pembenaran atas 
tindak penyiksaan. Dalam kaitan in i ,  perintah dari atasan atau 
penguasa (public authority) juga tidak dapat digunakan sebagai 
pembenaran atas suatu penyiksaan. 

Negara Pihak diwajibkan mengatur emua tindak penyiksaan 

ebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangannya . 



Hal yang sama berlaku pula bagi siapa saja yang rnelakukan 
percobaan, membantu,  atau turut serta melakukan tindak 
penyiksaan. Negara Pihak juga wajib mengatur bahwa pelaku 
tindak pidana tersebut dapat dijatuhi hukurnan yang setimpal 
dengan sifat tindak pidananya. 

Konven i juga mewajibkan Negara Pihak memasukkan tindak 
penyiksaan sebagai tindak pidana yang dapat diekstradisikan. 
Konvensi selanjutnya dilarang Negara Pihak untuk rnengusir, 
rnengembalikan, atau mengek tradisikan seseorang ke negara 
lain apabila terdapat alasan yang cukup kuat untuk rnenduga 
bahwa orang itu menjadi sasaran penyiksaan. Negara Pihak lebih 
Janjut harus melakukan penuntutan terhadap seseorang yang 
m e l a k u k a n  t indak  p e n y i k  aan apab i la  t idak 
mengekstradisikannya. 

Negara Pihak lebih lanjut wajib saling membantu dalam proses 
peradilan atas tindak penyiksaan dan menjamin bahwa 
pendidikan dan penyuluhan mengenai larangan terhadap 
penyiksaan sepenuhnya dimasuk.kan ke dalam program pelatihan 
bagi para aparat penegak hukum, ipil atau militer, petugas 
kesehatan, pejabat publik dan orang-orang lain yang terlibat 
dalam pro es penahanan, perrnintaan keterangan (interogasi), 
atau perlakuan terhadap setiap pribadi/individu yang ditangkap, 
ditahan, atau dipenjarakan. 

Negara Pihak juga wajib mengatur dalarn sistem hukumnya 
bahwa korban suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi 
dan rnempunyai hak untuk mendapatkan kompensa i yang adil 
dan layak, terrnasuk sarana untuk rnendapatkan rehabilitasi. 

3. Implementasi Konvensi 

Implementasi Konvensi dipantau oleh Komite Menentang 
Penyiksaan (Committee Against Torture) yang terdiri dari 
sepu luh orang pakar yang bermoral  t i ngg i  dan d iaku i  
kemampuannya di bidang HAM. 
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NegaraPihak harus menanggung p mbiayaan yang dikeluarkan 
oleh para anggota Komite dalam menjalankan tuga nya dan 
pembiayaan penyelenggaraan sidang egara Pihak dan idanz 
Komite. 

enuru e en P 

kepada Komit  ,  melalui e retari Jenderal PBB, laporan 
berkala mengenai Iangkah-langkah ang telah mereka lakukan 
dalam melak anakan ewajibann a m  nurut Kon en i. Setiap 
laporan akan dipertimbangkan oleh Komit anz elanjutnya 
dapat memb rikan tanggapan umum dan mem ' an informa i 
ter ebut dalam laporan tahunann a epada dan 
kepada ekretari Jenderal PBB. 

Selain melalui penyampaian laporan berkala oleh egara Pihak, 
pemantauan atas pelak anaan Kon en i juga dapat dilakukan 
melalui cara-cara berikut : 

a. Menurut Pasal 20, apabila Komite menerima informasi yang 
dapat dipertanggungjawabkan (reliable), bahwa pen ik aan 
dilakukan secara sistematis di wilayah suatu egara Pihak. 
Komite haru mengundang Negara Pihak ter ebut untuk bekerja 
ama membahas informasi tersebut dan Komite menyampaikan 

hasi l  pengamatannya. Komite dapat memutuskan , apabila 
informasi ter ebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, 
segera melaporkannya kepada Komite dan menugaskan 
anggotanya seorang atau lebih , melakukan suatu penyelidikan 
rahasia dan segera melaporkan hasilnya kepada Komite. Dengan 
persetujuan Negara Pihak ,  penyelidikan semacam itu dapat 
berupa kunjungan ke wilayah Negara Pihak tersebut. 

b. Negara Pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 1 ,  dapat membuat 
deklarasi yang mengakui kewenangan Komite untuk menerima 
dan membahas laporan pengaduan (communications) uatu 
Negara Pihak yang menyatakan bahwa Negara Pihak lain tidak 
memenuh i kewajibannya berdasarkan Konvensi . Komite hanya 



berwenang menerima dan membahas laporan pengaduan oleh 
Negara Pihak yang telah membuat Deklarasi . Komite tidak 

berhak menerima dan membahas laporan pengaduan tentang 
suatu Negara Pihak yang tidak membuat suatu Deklarasi. 

c. Negara Pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 22, dapat membuat 
deklarasi mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan 
membahas laporan pengaduan dari atau atas nama pribadi/ 
individu yang berada dalam yurisdiksinya, yang menyatakan 
diri menjadi korban pelanggaran yang dilakukan Negara Pihak 

itu terhadap Konvensi. Komite tidak berhak menerima dan 

membahas laporan pengaduan jika menyangkut suatu Negara 

Pihak yang tidak membuat Deklarasi. Komite juga tidak berhak 
menerima dan membahas laporan pengaduan dari seseorang, 
kecuali jika Komite menyatakan bahwa: 

1 ). Pengaduan tersebut belum pernah atau tidak sedang dibahas 
oleh prosedur penyelesaian atau penyelidikan internasional 
lainnya; 

2). Perorangan yang dimaksudkan sudah menggunakan segala 

upaya penyelesaian hukum di dalam negerinya. 

4. Pensyaratan (Reservation) dan Deklarasi (Declaration) 

Konvensi i n i  memperbolehkan Negara Pihak mengajukan 
pensyaratan terhadap 2 pasal, yakni: 

a. Menyatakan t idak mengakui  kewenangan  Komite  

Menentang Penyiksaan dalam Pasal 20, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 28 ayat ( I )  Konvensi. 

b. Menyatakan tidak terikat pada pengajuan penyelesaian suatu 
perselisihan di antara Negara Pihak kepada Mahkamah 
Internasional, berdasarkan Pasal 30 ayat ( I )  Konvensi. 

Konvensi in i  juga memungkinkan Negara Pihak membuat 
dek l a ra s i  mengena i  kewenangan Komite  Menentang 
Penyiksaan, sebagaimana diatur oleh Pasal 2 1  dan Pasal 22 

Konvensi. 
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V. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Ayat ( I )  

Diajukannya Deklarasi (Declaration) terhadap Pasal 20 
adalah berdasarkan prinsip untuk menghormati kedaulatan 
negara dan keutuhan wilayah Negara Pihak dan diajukannya 
Pensyaratan (Reservation) terhadap Pasal 30 ayat ( ] )  adalah 
berda arkan prin ip untuk tidak menerima kewajiban dalam 
pengajuan perselisihan kepada Mahkamah Intemasional, 
kecuali dengan kesepakatan Para Pihak. 

Ayat (2) 

Apab i l a  terjadi perbedaan penafs i ran  terhadap 
terjemahannya dalam bahasa Indonesia, naskah yang berlaku 
adalah naskah asli Konvensi, DekJarasi terhadap Pasal 20 
dan Pensyaratan terhadap Pasal 30 ayat ( I )  dalam bahasa 
Inggris. 

Pasal 2 

Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3783 
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LAMPIRAN 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 5 TAHUN 1998 

TENTANG 
PENGESAHAN CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER, 

CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR 

PUNISHMENT (KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN 
PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, 

TIDAK MANUSIAWI, ATAU MERENDAHKAN 
MARTABAT MANUSIA) 

DECLARATION TO ARTICLE 20 AND 

RESERVATION TO ARTICLE 30 PARAGRAPH I 

CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, 

INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT 

Declaration : 

The Government of the Republic of Indonesia declares that the provisions of 
paragraphs 1, 2 and 3 of Article 20 of the Convention will have to be implemented 
in strict compliance with the principles of the sovereignty and territorial integrity 
of States. 

Reservation : 

The Government of the Republik of Indonesia does not consider itself bound by the 
provision of Article 30, paragraph 1, and takes the position that disputes relating 
to the interpretation and application of the Convention which cannot be settled 
through the channel provided for in paragraph I of the said article, may be referred 
to the International Court of Justice only with the consent of all parties to the 
disputes. 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 
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LAMPIRAN 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 5 TAHUN 1998 

TENTANG 

PENGESAHAN CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER, 

CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR 

PUNISHMENT (KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN 

PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, 

TIDAK MANUSIAWI, ATAU MERENDAHKAN 

MARTABAT MANUSIA) 

DEKLARASI TERHADAP PASAL 20 DAN 

PENSYARATAN TERHADAP PASAL 30 AYAT (1) 

KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU 

PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI, DAN 

MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA 

Pern y ataan : 

Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa ketentuan Pasal 20 
ayat ( 1 ) ,  ayat (2) dan ayat (3) Konvensi akan dilaksanakan dengan memenuhi 
prinsip-prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara. 

Pensyaratan : 

Pemerintah Republik Indonesia menyatakan tidak terikat pada ketentuan 
Pasal 30 ayat ( 1 )  Konven i dan berpendirian bahwa apabila terjadi 
perseli ihan akibat perbedaan penafsiran atau penerapan isi Konven i, yang 
tidak terselesaikan melalui jalur sebagaimana diatur dalam ayat ( I )  pasal 
tersebut, dapat menunjuk Mahkamah Internasional hanya berdasarkan 
kesepakatan para Pihak yang berselisih. 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 29 TAHUN 1999 

TENTANG 

PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE 

ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 1965 

(KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN 

SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: 

a. bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum yang menjunjung 
tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin semua warga 
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, sehingga segala 
bentuk diskriminasi rasial harus dicegah dan dilarang; 

b. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat intemasional 
menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan 
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak 
hak Asasi Manusia; 

c. bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidangnya 
pada tanggal 2 1  Desember 1 9 6 5  telah menerima secara baik 
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination (Konvensi lntemasional tentang Penghapusan Segala 
Bentuk D iskriminasi Rasial) dengan Resolusi 2106A (XX); 

d. bahwa Konvensi tersebut pada huruf c mengatur penghapusan segala 
bentuk pembedaan, pengucilan, pembatasan atau preferensi yang 
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didasarkan pada ras, wama kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan 
atau etnis yang mempunyai tujuan atau akibat meniadakan atau 
menghalangi pengakuan, perolehan atau pelaksanaan pada uatu 
dasar yang sama tentang hak a asi manu ia dan kebebasan mendasar 
di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang kehidupan 
umum lainnya; 

e. bahwa Konvensi tersebut pada dasamya tidak bertentangan dengan 
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang 
undangan Republik Indonesia serta selaras dengan keinginan bangsa 
Indonesia untuk secara terus menerus menegakkan dan memajukan 
pelaksanaan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara; 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak ud dalam 
huruf a, b, c, d, dan e perlu membentuk Undang-undang tentang 
Pengesahan International Convention on the Elimination of All 

Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Intemasional 
tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasia! 1965); 

Mengingat: 

I .  Pasal 5 ayat ( 1 ) ,  Pasal 1 1 ,  Pasal 20 ayat ( I ) ,  dan Pasal 27 ayat ( 1 )  
Undang-Undang Dasar 1945;  

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asa i Manusia; 

Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN INTERNA 

TIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS 
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OF RACIAL DISCRIMINATION 1965 (KONVENSI INTERNA 

SIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK 

DISKRIMINASI RASIAL 1965). 

Pasal 1 

( I ) .  Mengesahkan International Convention on the Elimination of All 
Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Intemasional 
tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi  Rasia! 1965) 
dengan Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal 22. 

(2) .  Salinan naskah asli International Convention on the Elimination of 
All Form of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional 
tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasia! 1965) dan 
Reservation (Pen yaratan) terhadap Pasal 22 dalam baha a Inggris 
dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia ebagaimana terlampir 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini .  
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Pasal 2 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar etiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 25 Mei 1999 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 25 Mei I 999 

MENTER! NEGARA SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

PROF. DR. H. MULADI, S .H. 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 83 

44 



PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 29 TAHUN 1999 

TENTANG 

PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE 

ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 1965 

(KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN 
SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965) 

I. UMUM 

Diskriminasi rasial pada dasarnya merupakan suatu penolakan 
terhadap hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan mendasar. Tidak 
jarang diskriminasi rasial terjadi karena dukungan Pemerintah 
melalui berbagai kebijakan diskr iminas i  rasial dalam bentuk 
apartheid, pemisahan dan pengucilan atau dukungan sebagian 
masyarakat dalam bentuk penyebaran doktrin-doktrin supremasi ras, 
warna kulit, keturunan, asal usu! kebangsaan atau etnis. Oleh karena 
diskriminasi rasial menjadi musuh baik bagi ma yarakat luas maupun 
masyarakat internasional maka harus dihapuskan dari peradaban 
umat manusia. 

Ke ing inan  masyarakat i n ternas iona l  untuk  menghapuskan 
diskriminasi  rasial tersebut dijabarkan dalam United Nations 
Declaration on the Elimination of Al l  Forms of Racial 
Discrimination (Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 
Penghapusan Sega la  Bentuk D i s k r i m i n a s i  Ras i  al ) yang 
diproklamasikan dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa 

Bangsa pada tanggal 20 November 1963,  melalui Reso lusi 1904 

(XVIII). 
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Deklarasi tersebut memuat penolakan terhadap diskriminasi rasial, 
penghentian segala bentuk di kriminasi rasial yang dilakukan oleh 
Pemerintah dan sebagian masyarakat, penghentian propaganda 
supremasi ras atau wama kulit tertentu dan langkah-langkah yang 
hams diambil oleh negara-negara dalam penghapusan diskriminasi 
rasial. 

Namun demikian, karena dek.larasi itu bersifat tidak mengikat secara 
hukum, maka Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa 
Bangsa telah menyusun rancangan Konvensi Intemasional tentang 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasia! yang selanjutnya 
diajukan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk 
disahkan. 

Pada tanggal 2 1  Desember 1965 Majelis Umum Per erikatan 
Bangsa-Bangsa memberikan kekuatan hukum yang mengikat 
semangat penghapusan diskr iminas i  rasial dengan menerima 
Konvensi  Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Rasial. 

Deklarasi dan Program Aksi W ina 1 9 9 3  sepakat antara lain 
menghimbau negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa 
untuk secepatnya mengesahkan perangkat-perangkat intemasional 
yang sangat pent ing di  b idang HAM. Termasuk Konvens i  
Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskrim inasi 
Rasia!. Sesuai dengan isi Deklarasi Wina 1993,  Pemerintah Indonesia 
te lah menyusun Rencana Aksi Nasional Hak Asas i  Manusia 
Indones i a  1 9 9 8 - 2 0 0 3  yang ber i s i  keg iatan-keg iatan yang 
diprioritaskan dalam rangka memajukan dan me l indung i HAM. 
Prioritas kegiatan tahun pertama Rencana Aksi tersebut mencakup 
pengesahan tiga perangkat intemasional di bidang HAM, termasuk 
Konvens i  Internasiona l  tentang Penghapusan Sega la Bentuk 
Diskriminasi Rasia!. 

Selanjutnya berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Norn or XVII/MPR/ 1998 ten tang Hak Asasi Manusia dan 



d idorong  o leh  rasa tanggung jawab un tuk  memajukan dan 
menegakkan HAM dan pembangunan hukum di  Indones ia ,  
Pemerintah memutuskan untuk mengajukan Rancangan Undang 
Undang tentang Pengesahan Konvens i  Internasional tentang 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasia), yang telah diterima 
oleh masyarakat internas iona l  sebagai sa lah satu perangkat 
intemasional di bi dang HAM yang sangat pen ting. Saat ini Konvensi 
telah disahkan oleh 1 5 1  (seratus lima puluh satu) negara. 

Sesuai  dengan ketentuan Konvens i ,  Indones ia  menyatakan 
Pensyaratan (Reservation) terhadap Pasal 22 Konvensi  yang 
mengatur upaya penyelesaian sengketa mengenai penafsiran dan 
p e l a k s a n a a n  K o n v e n s i  m e l a l u i  Mahkamah In t e rnas iona l  
(International Court of Justice). Sikap ini diamb i l antara lain atas 
per t imbangan  bahwa Indones i a  t i dak mengaku i  yur i sd ik i  

Mahkamah l n t e r n a s i o n a l  yang meng ikat  ecara o tomat i s  
(compulsory jurisdiction). Pensyaratan tersebut ber ifat prosedural 
sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku. 

1 .  Pokok-Pokok Pikiran yang Mendorong Lahimya Konvensi 

Praktek-praktek d i sk r iminas i  rasia l  yang terka it dengan 
penjajahan da lam bentuk apa pun dan dimana pun dapat 
merapuhkan sendi-sendi tegaknya masyarakat yang tertib, 
teratur ,  dan berbudaya .  Untuk menegakkan send i -send i  
masyarakat demikian, seluruh anggota masyarakat intema ional 
bertekad bulat untuk mengambil semua langkah yang diperlukan 
guna penghapusan d i skr iminas i  rasia l  dalam bentuk dan 
manifestasinya, serta mencegah dan memerangi doktrin-doktrin 
dan praktek-praktek rasis guna memajukan saling pengertian 
an tar ras serta membangun masyarakat intemasional yang bebas 
dari segala bentuk d iskr iminasi rasial. 

Masyarakat internasional sepakat untuk mengatur penghapusan 
diskr iminasi rasial dari segala bentuk dan manifestasinya dengan 
segera di seluruh kawasan dun ia serta menjamin pengertian dan 
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penghormatan terhadap martabat manusia, dalam suatu wadah 
perangkat internasional yang mengikat semua Negara Pihak 
secara hukum. 

Dalam kaitan itu, Majelis Umum Per erikatan Bangsa-Bangsa 
telah menerima Deklara i Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial pada tanggal 
20 November 1963.  Pasal 2 Deklarasi ini menjamin bahwa setiap 
negara, institusi, kelornpok, atau individu diwajibkan untuk tidak 
melaksanakan diskriminasi rasial dalam bentuk apa pun. 

Perangkat internasional sebelumnya di bidang HAM yang 
mendorong lahimya Konvensi ini adalah Declaration on the 
Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, 
(Deklarasi tentang Kemerdekaan Bangsa-Bangsa dan Negara 

negara Jajahan), yang diterima o leh Majelis Umum pada 
tahun 1960 melalui Resolusi Majelis Umum 1 5 1 4  (XV) juga 
telah menegaskan dan menyatakan dengan khidmat perlunya 
hal-hal tersebut diakhiri tanpa syarat apa pun juga. 

Perangkat intemasional lain yang penting dan perlu diperhatikan 
di bidang HAM adalah Convention Concerning Discrimination 
in Respect of Employment and Occupation, (Konvensi tentang 

Diskriminasi di Bidang Lapangan Kerja dan Pekerjaan) yang 
diterima oleh Organisasi Buruh Internasional pada tahun 1958 ,  
dan Convention Against Discrimination in Education, (Konvensi 
Menentang Diskriminasi di Bidang Pendidikan) yang diterima 
oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Buda ya pada 
tahun 1960 .  

2. Alasan Indonesia Menjadi Negara Pihak dalam Konvensi 

Pancas i la sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa 
Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar 
yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia seperti 
tercermin dalam Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Asas 
ini rnerupakan arnanat konstitu ional bahwa bangsa Indonesia 



bertekad untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial. 

Dal am rangka pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang 
Undang Dasar 1945, Indonesia pada da arnya tel ah menetapkan 
peraturan perundang-undangan yang mengandung ketentuan 
ten tang penghapusan bentuk-bentuk di kriminasi rasial, namun 
mas ih  be lum memadai un tuk  mencegah,  mengatasi ,  dan 
menghilangkan praktek-praktek diskriminasi rasial, sehingga 
perlu disempurnakan. 

Penyempurnaan peraturan perundang-undangan nasional 
tersebut dapat meningkatkan perlindungan hukum yang lebih 
efektif sehingga dapat lebih menjamin hak-hak setiap warga 
negara untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi rasial, dalam 
segala  bentuk  dan manifestas inya dengan segera, demi  
tercapainya suatu masyarakat Indonesia yang tertib, teratur, dan 
berbudaya. 

Suatu masyarakat Indonesia yang tertib, teratur, dan berbudaya 
dapat mewu judkan upaya bersama untuk meme l ihara  
perdamaian, ketertiban umum ,  kemakmuran dunia,  dan 
melestarikan peradaban umat manu ia. 

Pengesahan dan pelaksanaan isi Konvensi secara bertanggung 
jawab menunjukkan kesungguhan Indones ia dalam upaya 
memajukan dan melindung i  HAM, khususnya hak untuk bebas 
dari segala bentuk d i skr iminas i  ras ia l .  Hal in i  juga dapat 
meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional dan 
memantapkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap 
Indonesia . 

3. Pokok-Pokok I i Konvensi 

Konvensi yang merupakan kesepakatan intemasional tentang 
penghapusan segala bentuk diskr iminasi rasial ini  terdiri atas 
pembukaan dengan 1 2  paragraf dan batang tubuh dengan 3 bab, 
yang terdiri atas 25 pasal. 
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Pembukaan meletakkan dasar-dasar dan tujuan Konvensi .  
Tujuan Konvensi adalah untuk mengambil semua Jangkah yang 
diperlukan guna penghapusan dengan segera diskriminasi rasial 
dalam segala bentuk dan manifestasinya, serta mencegah dan 
memerangi doktrin-doktrin dan praktek-praktek rasis guna 
memajukan saling pengertian antar ras serta membangun 
masyarakat internasional yang bebas dari segala bentuk 
pengucilan dan diskriminasi rasial. 

Bab I memuat ketentuan-ketentuan pokok yang mengatur 
pengertian diskriminasi rasial dan kewajiban NegaraPihak untuk 
mengutuk diskriminasi rasial serta mengambil semua langkah 
yang sesuai guna menyusun secepat mungkin kebijakan 
penghapusan segala bentuk diskrimniasi rasial dan memajukan 
pengertian antar ras. 

Bab II mengatur ketentuan mengena i  Komi te  tentang 
Penghapusan Diskriminasi Rasial (Committee on Elimination 
of Racial Discrimination) dan tugas serta kewenangannya dalam 
melakukan pemantauan atas pelaksanaan Konvensi. 

Bab III merupakan ketentuan penutup yang memuat hal-hal yang 
berkaitan dengan mulai berlakunya Konvensi ,  perubahan, 
pensyaratari (reservation), ratifikasi, dan aksesi, pengunduran 
diri serta mekanisme penyelesaian sengketa antar Negara Pihak. 

4. Ketentuan-ketentuan Pokok Konvensi .  

Konvensi mengatur larangan untuk menetapkan diskriminasi 
ras ia l  yang diwujudkan dengan pembedaan ,  penguc i lan ,  
pembatasan, atau preferensi yang didasarkan pada ras, wama 
kul it, keturunan, asal-usul kebang aan atau etnis, kepada siapa 
pun dengan dalih apapun, baik terhadap warga negara maupun 
bukan warga negara. 

Negara P ihak waj ib untuk melaksanakan kebijakan ant i  
diskriminasi  rasial in i ,  baik dalam peraturan perundang 
undangan maupun dalam prakteknya, dengan melarang dan 



menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial dan menjamin 

hak-hak etiap orang tanpa membedakan ras, warna ku l i t ,  

keturunan, asal usul kebangsaan atau etnis, dan kesederajatan 
di muka hukum, terutama kesempatan untuk menggunakan hak 
haknya. 

Negara Pihak harus mengutuk pemisahan (segregasi) rasial dan 

apartheid dan bertindak untuk mencegah, melarang, dan 

menghapus seluruh praktek diskriminasi rasial di wilayah 

hukumnya. 

Negara Pihak wajib menjadi segala bentuk penghasutan, 
kekerasan, provokasi, pengorganisasian, dan penyebarluasan 
yang didasarkan pada diskriminasi rasial sebagai tindak pidana. 

Negara Pihakjuga hams menjamin perlindungan dan perbaikan 

yang efektif bagi setiap orang berada di bawah yurisdiksinya 

terhadap setiap tindakan diskriminasi rasial, serta hak atas ganti 

rugi yang memadai dan memuaskan atas segala bentuk kerugian 

yang diderita akibat perlakuan diskriminasi. 

Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang segera dan 
efektif ,  k h u s u s n y a  di  b idang pengajaran,  pend id ikan ,  
kebudayaan, dan penyebarluasan nilai-nilai anti diskriminasi 

rasial dengan tujuan untuk memerangi berbagai prasangka yang 

mengarah kepada diskriminasi rasial. 

5. Implementasi Konvensi 

Implementas i  Konvens i  dipantau o leh Komite tentang 
Penghapusan Diskriminasi Rasia! (Committee on the Elimination 
Of Racial Discrimination) yang terdiri atas 1 8  (delapan belas) 
orang pakar yang bermoral tinggi dan diakui ketidakberpihakan 

serta kemampuannya di bidang HAM. 

NegaraPihak hams menanggung pembiayaan yang dikeluarkan 
oleh para anggota Komite dalam menjalankan tugasnya sesuai 
dengan prakiraan biaya yang akan disampaikan oleh Sekretaris 
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Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Negara Pihak harus menyampaikan laporan berkala mengenai 
langkah- langkah  yang telah mereka lakukan dalam 
melaksanakan kewaj ibannya menu rut Konvensi  kepada 
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap laporan 
akan dipertimbangkan oleh Komite yang dapat memberikan 
tanggapan umum dan memasukk.an informasi tersebut dalam 
laporan tahunannya kepada Negara Pihak dan kepada Sekretaris 
Jenderal Per erikatan Bangsa-Bangsa. 

Selain melalui penyampaian laporan berkala oleh Negara Pihak, 
pemantauan atas pelaksanaan Konvensi juga dapat dilakukan 
melalui cara-cara menurut Pasal 1 1 ,  apabila Komite menerima 
informa i bahwa suatu Negara Pihak t idak tunduk pada 
ketentuan Konvensi in i ,  Komite akan menyampaikannya kepada 
Negara Pihak yang bersangkutan. Negara Pihak ter ebut wajib 
menyampaikan penjelasan atau pernyataan tertulis yang 
menjelaskan permasalahan serta upaya pemulihannya. Dalam 
membahas permasalahan yang diajukan kepadanya Komite 
dapat meminta Negara Pihak untuk menyampaikan informasi 
lain yang relevan. 

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 14,  Negara Pihak setiap saat 
dapat membuat pemyataan (declaration) mengakui kewenangan 
Komite untuk menerima dan membahas laporan pengaduan 
(com.munications) dari perorangan atau kelompok perorangan 
yang menyatakan menjadi korban pelanggaran hak-hak yang 
d inyatakan dalam Konvens i .  Kom i te hanya berwenang 
menerima dan membahas laporan pengaduan mengenai Negara 
Pihak apabi la Negara Pihak yang dilaporkan tel ah membuat 
pemyataan mengakui kewengan Komite. 

6. Pensyaratan (Reservation) 

Konvens i  memungkinkan Negara Pihak untuk melakukan 
pensyaratan sebagai berikut : 



a. Menurut  Pasal 20,  Negara P i h a k  dapat m e l a k u k a n  
pensyaratan pada waktu melakukan ratifikasi atau akse i ,  
kecuali  yang bertentangan dengan maksud dan tujuan 
Konvensi. 

b. Menu rut Pasal 22 Konvensi memperbolehkan Negara Pihak 
untuk mengajukan pensyaratan terhadap kewenangan 
Mahkamah Intemasional (International Court of Justice) 
untuk menyelesaikan sengketa. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Ayat ( l )  

Pensyaratan (Reservation) terhadap Pasal 22 diajukan 
berdasarkan pr ins ip untuk tidak menerima kewajiban 
mengajukan persengketaan kepada Mahkamah 
Intemasional, kecuali dengan kesepakatan Negara Pihak 
yang bersengketa. 

Apab i la  terjadi perbedaan penafsiran terhadap 
terjemahannya dalam bahasa Indonesia maka yang berlaku 
adalah naskah asl i  Konvensi dan Pensyaratan terhadap 
Pasal 22 dalam bahasa Inggris. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 2 

Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3852 
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LAMPIRAN 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 29 TAHUN 1999 

TENTANG 
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE 

ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 1965 

(KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN 
SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965) 

RESERVATION TO ARTICLE 22 INTERNATIONAL 

CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL 

FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 1965 

The Government of the Republic of Indonesia does not consider itself 
bound by the provision of Article 22 and takes the position that disputes 
relating to the interpretation and application of the International 
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
1965 which can not be settled through the channel provided for in the 
said article, may be referred to the International Court of Justice only 
with the consent of all the parties to the di putes. 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 
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LAMPIRAN 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 29 TAHUN 1999 

TENTANG 
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE 

ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 1965 

(KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN 
SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965) 

PENSYARATAN TERHADAP PASAL 22 
KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN 

SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965 

Pemerintah Republik Indonesia menyatakan tidak terikat pada ketentuan 
Pasal 22 Konvensi Intemasional tentang Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Rasia! 1965 dan berpendirian bahwa apabila terjadi 
persengketaan akibat perbedaan penafsiran atau penerapan isinya yang 
tidak terselesaikan melalui  saluran sebagaimana diatur dalam pasal 
tersebut, dapat menunjuk Mahkamah Intemasional hanya berdasarkan 
kesepakatan para pihak yang bersengketa. 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 39 TAHU 1999 

TENTANG 

HAK ASASI MANUSIA 

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: 

a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa 
yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta 

dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk 

kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak 

asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan 

dirinya serta keharmonisan lingkungannya; 

b. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati 

melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh 
karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak 
boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun; 

c. bahwa selain hak a asi, manusiajuga mempunyai kewajiban dasar 

antara manu ia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat 

secara keseluruhan daJam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bemegara; 

d. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa 
Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk 
menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang 

Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa 
Bangsa, serta berbagai instrumen intemasional lainnya mengenai 
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hak a asi manusia yang telah diterima oleh negara Republ ik 
Indonesia; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, b, c, dan d dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/ 
1998 tentang HakAsasi Manusia, perlu membentuk Undang-Undang 
tentang Hak Asasi Manusia; 

Mengingat : 

1 .  Pasal 5 ayat ( I ) ,  Pasal 20 ayat ( I ) ,  Pasal 26, Pasal 27, Pa al 28, 
Pasal 29, Pasal 30, Pasal 3 1 ,  Pasal 32, Pasal 33 ayat ( 1 )  dan ayat (3), 
dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;  

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; 

Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ASASI MANUSIA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada 
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makh luk Tuhan Yang Maha 
Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib d ihormati ,  dijunjung 
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tinggi dan dil indungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap 
orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat 
manusia. 

2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang 
apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan 
tegaknya hak asasi manusia. 

3. Diskriminasi adalah setiap pembata an, pelecehan, atau pengucilan 
yang Jang ung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan 
manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, 
status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan 
p o l i t i k ,  yang berakibat pengurangan ,  peny impangan atau 
penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi 
manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual 
maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial 
budaya, dan aspek kehidupan lainnya. 

4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, 
sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik 
jasmani maupun rohani ,  pada seseorang untuk memperoleh 
pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, 
dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan 
atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau 
mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk 
suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila 
ra a sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan 
dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau 
pejabat publik. 

5 .  Anak adalah setiap manusia yang beru ia di bawah 1 8  (delapan belas) 

tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. 

6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang 
atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun 
t idak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum 
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mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi 
manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang 
undang ini ,  dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan 
memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan 
mekanisme hukum yang berlaku. 

7. Komisi  Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut 
Komnas HAM adalah lembaga mandir i  yang kedudukannya 
set ingkat  dengan lembaga negara l a innya  yang berfungsi  
melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan 
meditasi hak asasi manusia. 

BAB II 
ASAS-ASAS DASAR 

Pasal 2 

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi 
manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati 
melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, 
dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, 
kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. 

Pasal 3 

( 1 )  Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia 
yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk 
hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat 
persaudaraan. 

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

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan 
kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. 
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Pasal 4 

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran 
dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk 

diakui sebagai pribadi dan persamaan 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 dan oleh 

siapapun. 

Pasal 5 

( 1 )  Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak rnenuntut 

dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai 

dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. 

(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil 

dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak. 

(3) Setiap orang yang termasuk kelompok rnanusia yang rentan berhak 
memperoleh perlakuan dan perlindungan Jebih berkenaan dengan 
kekhususannya. 

Pasal 6 

( 1 )  Dal am rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan 

kebutuhan dalarn rnasyarakat hukum adat harus diperhatikan dan 
dil indungi oleh hukurn, rnasyarakat, dan Pernerintah. 

(2) ldentitas budaya masyarakat hukurn adat, termasuk hak atas tanah 
ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. 

Pasal 7 

( 1 )  Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum 

nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi 
manus ia  yang d i jarnin  o leh  hukurn Indones ia  dan hukum 
internasional mengenai hak asasi rnanusia yang tel ah diterima negara 
Republik Indonesia. 
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(2) Ketentuan hukurn internasional yang tel ah diterirna negara Republik 

Indonesia yang menyangkut hak asasi rnanusia menjadi hukum 

nasional. 

Pasal 8 

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia 

terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. 

BAB III 

HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN 

DASAR MANUSIA 

Bagian Kesatu 
Hak untuk Hidup 

Pasal 9 

( ] )  Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan 
meningkatkan taraf kehidupannya. 

(2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera 
lahir dan batin. 

(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

Bagian Kedua 
Hak Berkeluarga dan 

Melanjutkan Keturunan 

Pasal 10 

( I )  Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan 
keturunan melalui perkawinan yang sah. 
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(2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas 
calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 

Hak Mengembangkan Dir i 

Pasal 11 

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh 
dan berkembang secara layak. 

Pasal 12 

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, 
un tuk  memperoleh  pend id ikan ,  mencerdaskan d i r i nya ,  dan 
meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, 
bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera 
sesuai dengan hak asasi manusia. 

Pasal 13 

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat 
dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan 
martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat 
manusia. 

Pasal 14 

( 1 )  Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 
yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan 
sosialnya. 

(2) Set iap orang berhak untuk mencari ,  memperoleh,  mem i l i k i ,  
meny impan ,  mengo lah dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. 
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Pasal 15 

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, 
baik secara peribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, 

bangsa dan negaranya. 

Pasal 16 

Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, 

mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan 
dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keempat 

Hak Memperoleh Keadilan 

Pasal 17 

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan 
dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam 

perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadi Ii melalui proses 

peradilan yang bebas dan tidak mernihak, sesuai dengan hukum acara 

yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan 

adil untuk memperoleh putusan 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 uatu sidang 

pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan 

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

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

(5) Setiap orang tidak dapat di tun tut untuk kedua kalinya dalam perkara 
yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan 
pengadi Ian 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 ketidakrnarnpuan untuk 
memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. 

Bagian Kelima 

Hak Atas Kebebasan Pribadi 

Pasal 20 

( I )  Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba. 

(2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan 
wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, 
dilarang. 

Pasal 21 

Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupunjasmani, 
dan karena itu tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan 
darinya. 
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Pasal 22 

( I )  Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk 
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 

(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya 
mas ing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu. 

Pasal 23 

( I )  Setiap orang be bas untuk memilih dan mempunyai keyakinan 
politiknya. 

(2) Set iap orang bebas un tuk  mempunya i ,  mengeluarkan dan 
menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan 
atau tu l i san  me la lu i  media cetak maupun elektronik dengan 
memperhat ikan  n i l a i - n i l a i  agama, k e s u s i l a a n ,  ketert iban ,  
kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. 

Pasal 24 

( I )  Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk 
maksud-maksud damai. 

(2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan 
partai po l it ik ,  lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya 
u n t u k berperan serta d a l am j a l a n n y a  pemer intahan dan 
penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan ,  
penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 25 

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, 
termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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Pasal 26 

( I )  Setiap orang berhak memi l ik i ,  rnernperoleh, mengganti, atau 
mempertahankan status kewarganegaraannya. 

(2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraan dan tanpa diskrimina i 
berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada 
kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya 
sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Pasal 27 

( I )  Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, 
berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik 
Indonesia. 

(2) Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk 
kembali ke wilayah negara Indonesia, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keenam 

Hak atas Rasa Aman 

Pasal 28 

( 1 )  Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan 
politik dari negara lain. 

(2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat ( ] )  tidak berlaku bagi mereka 
yang me lakukan kejahatan non politik atau perbuatan yang 
bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Pasal 29 

( I )  Setiap orang berhak atas perlindungan diri  pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat, dan hak miliknya. 
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(2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia 
pribadi di mana saja ia berada. 

Pasal 30 

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan 
terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat esuatu. 

Pasal 31 

( 1 )  Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu. 
(2) Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau 

memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang 
mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang tetap 
ditetapkan oleh undang-undang. 

Pasal32 

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-rnenyurat termasuk 
hubungan komunikasi melalu i sarana elektronik tidak boleh diganggu, 
kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan la in yang sah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 33 

( I )  Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman 
atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat 
dan martabat kemanusiaannya. 

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan 
penghilangan nyawa. 

Pasal34 

Setiap orang tidak bo leh ditangkap, d itahan ,  d i s iksa,  dikuci lkan,  
diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang. 
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Pasal 35 

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan 
yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan 
sebagaimana diatur dalam Undang-undang i n i .  

Bagian Ketujuh 
Hak Atas Kesejahteraan 

Pasal 36 

( 1 )  Setiap orang berhak mempunyai m i l ik ,  baik sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, 
keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar 
hukum. 

(2) Tidak seorangpun boleh dirampas mi l iknya dengan sewenang 
wenang dan secara melawan hukum. 

(3) Hak milik mempunyai fungsi sosial. 

Pasal 37 

( I )  Pencabutan hak m i l i k  suatu benda demi kepentingan umum, hanya 
diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera 
serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

(2) Apabi la  sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum dem i  
kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik 
untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu 
dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain. 

Pasal 38 

( I )  Set iap warga negara ,  sesuai dengan bakat ,  kecakapan ,  dan 
kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak . 
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(2) Setiap orang berhak dengan bebas memi I  i h  pekerjaan yang 

disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang 

adil. 

(3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan 

yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta 
syarat-syarat perjanjian kerja yang sama. 

(4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan 
yang epadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah 

yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelang 
sungan kehidupan keluarganya. 

Pasal 39 

Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh 
d i h a m b a t  u n t u k  menjad i  anggotanya d e m i  m e l i n d u n g i  dan 
memperjuangkan kepentingannya serta eusai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 40 

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang 
la yak. 

Pasal 41 

( I )  Setiap warga negara berhak atas jaminan osial yang dibutuhkan 

untuk hidup la yak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. 

(2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil,  
dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan 
khusus. 

Pasal 42 

Setiap warga negara yang berusia Ian jut, cacat fi ik dan atau cacat mental 
berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan 
khusus atas biaya negara, untuk men jam in kehidupan yang layak esuai 
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dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan ra a percaya diri, dan 
kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bemegara. 

Bagian Kedelapan 
Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan 

Pasal 43 

( 1 )  Setiap warga negara berhak untuk d ip i l ih  dan memil ih dalam 
pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan 
suara yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pernerintahan dengan 
langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipi l ihnya dengan 
bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang 
undangan. 

(3) Set iap warga negara dapat d iangkat  da lam setiap jabatan 
pemerintahan. 

Pasal 44 

Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan 
pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada Pemerintah 
dalam rangka pelak anaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien 
baik dengan lisan maupun dengan tulisan esuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kesembilan 
Hak Wanita 

Pasal 45 

Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia . 
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Pasal 46 

Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, 
dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin 
keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan. 

Pasal 47 

Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan 
asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya 
tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau 
memperoleh kembali status kewarganegaraannya. 

Pasal 48 

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua 
jenis,jenjang danjalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah 
ditentukan. 

Pasal 49 

( I )  Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan 
jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam 
pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat 
mengancam keselamatan dan atau ke ehatannya berkenaan dengan 
fungsi reproduksi wanita. 

(3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi 
reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum. 

Pasal 50 

Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk 
melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum 
agamanya. 
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Pasal 51 

( I )  Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan 
tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang 
berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan 
anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta ber ama. 

(2) Setelah putusan perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan 
tanggung jawab yang ama dengan mantan suaminya ata semua 
hat yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan 
kepentingan terbaik bagi anak. 

(3) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang 
sama dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kesepuluh 

HakAnak 

Pasal 52 

( I )  Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, 
masyarakat, dan negara. 

(2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak 
anak itu diakui dan d i l indun g i  oleh hukum bahkan sejak dalam 
kandungan .  

Pasal 53 

( 1 ) .  Set iap anak ejak da lam kandungan,  berhak  untuk h id u p ,  
mempertahankan hidup ,  dan meningkatkan taraf kehidupannya. 

(2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas uatu nama dan tatus 
kewarganegaraan. 

Pasal 54 

Setiap anak yang cacat f is ik dan atau menta l  berhak mempero leh 
perawatan, pendidikan,  pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, 
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untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, 
meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam 
kehidupan berrnasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Pasal 55 

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan 
berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah 
bimbingan orang tua dan atau wali . ·  

Pasal 56 

( I )  Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibe arkan, 
dan dia uh oleh orang tuanya sendiri. 

(2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan 
memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang 
ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak 
oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Pasal 57 

( 1 )  Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik 
diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya 
sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

(2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali 
berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah 
meninggal dunia atau karena suatu sebab yang tidak sah dapat 
menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. 

(3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya. 

74 



Pasal 58 

( I )  Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari 
segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan 
buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua 
atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas 
pengasuhan anak ter ebut. 

(2) Dalam hal orang tua, wali , atau pengasuh anak melakukan segala 
bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan 
buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau 
pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus 
dikenakan pemberatan hukuman. 

Pasal 59 

( I )  Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara 
bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan 
dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan 
itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. 

(2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1  ), hak anak 
untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap 
dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang. 

Pasal 60 

( I )  Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran 
dalam rangka pengembangan pribadinya se uai dengan minat, bakat, 
dan tingkat kecerdasannya. 

(2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi 
sesuai  dengan t ingkat  i n te lek tua l i tas  dan u s i a n y a  demi 
pengembangan d i r inya  sepanjang sesuai  dengan n i l a i - n i l a i  
ke usilaan dan kepatutan. 
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Pasal 61 

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, 
bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan 
tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya. 

Pasal 62 

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan ke ehatan danjaminan 
os ia l  secara layak,  sesuai dengan kebutuhan f i s ik  dan mental  
piritualnya. 

Pasal 63 

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, 
sengketa bersenjata, kerusuhan sos ia l ,  dan perist iwa lain yang 
mengandung unsur kekerasan. 

Pasal 64 

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan 
eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, 
sehingga dapat mengganggu pendidikan,  kesehatan fisik, moral, 
kehidupan sosial, dan mental spiritualnya. 

Pasal 65 

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan 
ek ploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta 
dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat 
adiktif lainnya. 

Pasal 66 

( I )  Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, � 
penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. 
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(2) Hukuman mati atau hukuman seumur h idup tidak dapat dijatuhkan 
untuk pelaku tindak pidana yang masih anak. 

(3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara 
melawan hukum. 

(4) Penangkapan, Penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh 
dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat 
dilaksanakan sebagai upaya terak.hir. 

(5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan 
perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan 
pengembangan pribadi se uai dengan usianya dan harus dipisahkan 
dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. 

(6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh 
bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap 
tahapan upaya hukum yang berlaku. 

(7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela 
diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang 
obyektif dan tidak memihak da lam sidang yang tertutup untuk 
um um. 

BAB IV 

KEWAJIBAN DASAR MANUSIA 

Pasal 67 

Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh 
pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum 
interna iona l mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh 
negara Republik Indonesia. 

Pasa168 

Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara 
e uai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . 
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Pasal 69 

( I )  Setiap orang wajib menghonnati hak asasi manusia orang lain, moral, 
etika, tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

(2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar 
dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara 
timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, 
melindungi, menegakkan, dan memajukannya. 

Pasal 70 

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk 
kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan 
maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan 
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai 
dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam 
suatu masyarakat demokratis. 

BABV 

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH 

Pasal 71 

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi 
menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam 
Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum 
intemasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara 
Republik Indonesia. 

Pasal 72 

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 1 ,  meliputi langkah implementasi yang efektif dalam 
bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan 
negara, dan bidang Jain. 
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BAB VI 

PEMBATASAN DAN LARANGAN 

Pasal 73 

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat 
dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, sernata-mata untuk 
menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia 
serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan 
kepentingan bangsa. 

Pasal 74 

Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan 
bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan 
mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau 
kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini .  

BAB VII 

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 

Pasa175 

Komnas HAM bertujuan: 

a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi 
manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar I 945, dan 
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak 
Asasi Manusia; dan 

b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia gun a 
berkembangnya pribadi  manus ia  Indones ia  seutuhnya dan 
kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. 

Pasal 76 

( I )  Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi 
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pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan meditasi 
tentang hak asasi manusia. 

(2) Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional. 
berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara 
hukum dan negara kesejahteraan yang ber int ikan keadi lan  
menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. 

(3) Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia. 

(4) Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah. 

Pasal 77 

Komnas HAM berasaskan Pancasila. 

Pasal 78 

( 1 )  Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari : 

a. sidang paripuma; dan 

b. sub komisi. 

(2) Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai 
unsur pelayanan. 

Pasal 79 

( I )  Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas 
HAM. 

(2) Sidang Paripurna terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM. 

(3) Si dang Paripurna menetapkan Peraturan Tata Tertib, Program Kerja, 
dan Mekani me Kerja Komnas HAM. 

Pasal 80 

( I )  Pelaksanaan kegiatan Komnas HAM dilakukan oleh Sub Komisi .  
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(2) Ketentuan mengenai Sub Komisi diatur dalam Peraturan Tata Tertib 
Komnas HAM. 

Pasal 81 

( 1 )  Sekretariat Jenderal memberikan pelayanan administratif bagi 
pelaksanaan kegiatan Komnas HAM. 

(2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan 
dibantu oleh unit kerja dalam bentuk biro-biro. 

(3) Sekretaris Jenderal dijabat oleh seorang Pegawai Negeri yang bukan 
anggota Komnas HAM. 

(4) Sekretaris Jenderal diusulkan oleh Sidang Paripurna dan ditetapkan 
dengan Keputusan Presiden. 

(5) Kedudukan, tug as, tanggung jawab, dan susunan organisas i  
Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 

Pasal 82 

Ketentuan mengenai Si dang Paripurna dan Sub Komisi ditetapkan lebih 
lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM. 

Pasal 83 

( I )  Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang 
dip i l ih o leh Dewan Perwakilan Rakyat Republ ik Indone s ia  
berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresm ikan oleh Presiden 
selaku Kepala Negara. 

(2) Komnas HAM dip imp in oleh seorang Ketua dan 2 (dua) orang 
Waki I Ketua. 

(3) Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM d ipi l ih oleh dan dari Anggota. 

(4) Masa jabatan keanggotaan Komnas HAM se lama 5 (l ima) tahun 
dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk I  (satu) 
kali masa jabatan. 
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Pasal 84 

Yang dapat diangkat menjadi anggota Komnas HAM adalah Warga 
Negara Indonesia yang : 

a. memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi 
orang atau kelompok yang dilanggar hak asasi manusianya; 

b. berpengalaman sebagai hakim, jaksa,  po l i s i ,  pengacara, atau 
pengemban profesi hukum lainnya; 

c. berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif, dan Iembaga tinggi 
negara; atau 

d. merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lembaga 
swadaya masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi. 

Pasal 85 

( I )  Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan 
keputu an Sidang Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta ditetapkan dengan 
Keputusan Presiden . 

(2) Anggota Komnas HAM berhenti antar waktu sebagai anggota 
karena : 
a. meninggal dunia; 

b. atas permintaan sendiri; 
c. sak it jasmani atau rohani yang mengakibatkan anggota tidak 

dapat menjalankan tugas se lama I ( atu) tahun secara terus 
menerus; 

d. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; 
atau 

e. melakukan perbuatan tercela dan atau hal-ha l Iain yang diputus 
o leh Sidang Paripuma karena mencemarkan martabat dan 
reputasi , dan atau mengurang i kemandir ian dan kredibi l itas 
Komnas HAM. 
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Pasal 86 

Ketentuan mengena i  tata cara p e m i l i h a n ,  pengangka tan ,  erta 
pemberhentian keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM ditetapkan 
dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM. 

Pasa187 

( I )  Setiap anggota Komnas HAM berkewajiban : 

a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan keputusan Komnas HAM; 

b. berpart is ipas i  secara aktif dan sungguh-sungguh untuk 
tercapainya tujuan Komnas HAM; dan 

c. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena s ifatnya 
merupakan raha ia Komnas HAM yang diperoleh berda arkan 
kedudukannya sebagai anggota. 

(2) Setiap Anggota Komnas HAM berhak : 

a. menyampaikan usulan dan pendapat kepada Sidang Paripuma 
dan Sub Komisi; 

b. memberikan suara dalam pengambilan keputusan Sidang 
Paripuma dan Sub Komisi ;  

c. mengajukan dan memilih cal on Ketua dan Wakil Ketua Komnas 
HAM dalam Sidang Paripurna; dan 

d. mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam S idang 
Paripuma untuk pergantian periodik dan antarwaktu. 

Pasal 88 

Ketentuan lebih Ian jut mengenai kewajiban dan hak Anggota Komnas 
HAM erta tata cara pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Tata 
Tertib Komnas HAM. 
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Pasal 89 

( 1 )  Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan 
penelitian sebagaimana dimak ud dalam Pasal 76, Komnas HAM 
bertugas dan berwenang melakukan : 

a. pengkajian dan penelit ian berbagai instrumen internasional hak 
asasi manusia dengan tujuan memberikan saran- aran mengenai 
kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi; 

b. pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang 
undangan untuk member ikan rekomendasi  mengenai  
pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang 
undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia; 

c. penerbitan hasil pengkajian dan penelitian; 

d.  studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara 
lain mengenai hak asasi manusia; 

e. pe m b a h as a n berbagai masala h  y an g  berka i t a n dengan 
perlindungan,  penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan 

f. kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi lembaga 
atau pihak la innya, baik tingkat nasional ,  regional,  maupun 
internasional dalam bidang hak asasi manusia .  

(2) Untuk melaksanakan fung i Komnas HAM dalam penyuluhan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Kornn as HAM bertuga dan 
berwenang melakukan : 

a. penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada 
masyarakat Indonesia; 

b .  upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi 
manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal 
serta berbagai kalangan Iainnya ;  dan 

c. kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya ,  baik 
di tingkat nasional, regional, maupun intemasional dalam bidang 
hak asasi manusia .  
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(3) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan 
berwenang melakukan : 

a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan 
laporan hasil pengamatan tersebut; 

b. penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul 
dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut 
diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia; 

c. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak 
yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya; 

d. pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, 
dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang 
diperlukan; 

e. peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap 
perlu; 

f. pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan 
keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang 
diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua 
Pengadilan; 

g. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, 
dan ternpat-tempat lainnya yang diduduki atau dimil iki pihak 
tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan 

h. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan KetuaPengadilan 
terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, 
bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi 
manusia dalam masalah publ ik dan acara pemeriksaan oleh 
pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut 
wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak. 

(4) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM da lam medias i  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komna HAM bertugas dan 
berwenang melakukan:  
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a. perdamaian kedua belah pihak; 

b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi. mediasi, 
konsiliasi, dan penilaian ahl i ;  

c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan 
sengketa melalui pengadilan; 

d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak 
asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyele 
saiannya; dan 

e. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak 
asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia untuk ditindaklanjuti. 

Pasal 90 

( 1 )  Setiap orang dan atau sekelompok orang yang merni l iki alasan kuat 
bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan 
pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM. 

(2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai 
dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal 
yang jelas tentang materi yang diadukan. 

(3) Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan 
harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya 
dilanggar sebagai korban, kecual i untuk pelanggaran hak asasi 
manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM. 

(4) Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) me l iputi  pu la  pengaduan mela l u i  perwaki lan 
mengenai pe langgaran hak asasi manus ia  yang dia lam i  oleh 
kelompok masyarakat. 

Pasal 91 

( I )  Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan 
atau dihentikan apabila :  
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a. tidak memil iki  bukti awal yang memadai; 

b. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi 
manusia; 

c. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada 
kesungguhan dari pengadu; 

d. terdapat upaya hukurn yang efektif bagi penyelesaian materi 
pengaduan; atau 

e. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang 
tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Mekanisme pelaksanaan kewenangan untuk tidak melakukan atau 
menghentikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I )  
ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM. 

Pasal 92 

( l )  Dal am hal tertentu dan bila dipandang perlu, guna melindungi 
kepentingan dan hak asasi yang bersangkutan atau terwujudnya 
penyelesaian terhadap masalah yang ada, Komnas HAM dapat 
menetapkan untuk merahasiakan identitas pengadu, dan pemberi 
keterangan atau bukti lainnya serta pihak yang terkait dengan materi 
aduan atau pemantauan. 

(2) Kornnas HAM dapat menetapkan untuk meraha iakan atau 
rnembatasi penyebarluasan suatu keterangan atau bukti lain yang 
diperoleh Komnas HAM, yang berkaitan dengan rnateri pengaduan 
atau pemantauan. 

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada 
pertimbangan bahwa penyebarluasan keterangan atau bukti lainnya 
tersebut dapat : 

a. membahayakan keamanan dan keselamatan negara; 

b. rnembahayakan keselamatan dan ketertiban umum; 

c. membahayakan keselamatan perorangan; 
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d. rnencernarkan nama baik perorangan; 

e. membocorkan rahas ia  negara atau ha l -ha l  yang waj ib 
dirahasiakan dalam pro es pengambilan keputusan Pernerintah; 

f. membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses 
penyidikan, penuntutan, dan persidangan suatu perkara pidana; 

g. menghambat terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang 
ada; atau 

h. membocorkan hal-hal yang termasuk dalam rahasia dagang. 

Pasal 93 

Pemeriksaan pelanggaran hak asasi rnanusia dilakukan ecara tertutup, 
kecuali ditentukan lain oleh Komnas HAM. 

Pasal 94 

( 1 )  Pihak pengadu, korban, saksi, dan atau pihak lainnya yang terkait 
sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf c dan d, wajib 
memenuhi permintaan Komnas HAM. 

(2) Apabila kewajiban sebagaimana dirnaksud dalam ayat ( 1 )  tidak 
dipenuhi oleh pihak lain yang bersangkutan, maka bagi mereka 
berlaku ketentuan Pasal 95. 

Pasal 95 

Apabila eseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak 
mernberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan 
Ketua Pengadilan untuk pernenuhan panggilan secara pak a sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 96 

( I )  Penyelesaian sebagaimana dirnaksud dalam Pas al 89 ayat ( 4) 
huruf a dan b, dilakukan oleh Anggota Kornn as HAM yang ditunjuk 
sebagai Mediator. 
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(2) Penyelesaian yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I ) ,  

berupa kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak 
dan dikukuhkan oleh Mediator. 

(3) Kesepakatan tertul is  sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
merupakan keputusan mediasi yang mengikat secara hukum dan 
berlaku sebagai alat bukti yang sah. 

(4) Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak 
dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, maka 
pihak lainnya dapat memintakan kepada Pengadilan Negeri setempat 
agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan dengan 
pembubuhan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa". 

(5) Pengadilan tidak dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (4). 

Pasal 97 

Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang 
pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi 
manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden dengan tembusan 
kepada Mahkamah Agung. 

Pasal 98 

Anggaran Komnas HAM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara. 

Pasal 99 

Ketentuan dan tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta 
kegiatan Komnas HAM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib 
Komnas HAM. 
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BAB VIII 

PARTISIPASI MASYARAKAT 

Pasal 100 

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, 
lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, 
berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan 
hak asasi manusia. 

Pasal 101 

Setiap orang, kelompok, organisasi polit ik,  organisasi masyarakat, 
lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, 
berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak a asi 
manu ia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam 
rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. 

Pasal 102 

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, 
lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, 
berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan 
yang berkaitan dengan hak a asi manusia kepada Komnas HAM dan 
atau lembaga lainnya. 

Pasal 103 

Setiap orang, kelompok, organisasi pol itik, organisasi rnasyarakat, 
lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau 
lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun 
bekerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan pene l i t ian ,  
pendidikan, dan penyebarluasan inforrnasi mengenai hak asasi manusia. 
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BAB IX 

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA 

Pasal 104 

( 1 )  Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk 
Pengadilan Hak Asasi Manusia di Iingkungan Peradilan Umum. 

(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 )  dibentuk dengan 

undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun. 

(3) Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi 
manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 )  diad i l i  o leh  
pengadilan yang berwenang. 

BABX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 105 

( 1 )  Segala ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan Iain dinyatakan tetap berlaku 

sepanjang tidak diatur dengan Undang-undang ini. 

(2) Pada saat berlakunya Undang-undang ini : 

a. Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden 
Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut Undang 
undang in i ;  

b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM ma ih tetap 
menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, berdasarkan 
Undang-undang ini sampai ditetapkannya keanggotaan Komnas 
HAM yang baru; dan 

c. Semua permasalahan yang sedang ditangani oleh Komnas HAM 
tetap dilanjutkan penyelesaiannya berdasarkan Undang-undang 
1 m .  

9 1  



(3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang 
undang ini susunan organisasi, keanggotaan, tugas dan wewenang 
serta tata tertib Komnas HAM hams disesuaikan dengan Undang 

undang ini .  

BAB XI 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 106 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 23 September 1999 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 

Diundangkan di Jakarta, 
pada tanggal 23 September 1999 

MENTER! NEGARA SEKRETARIS NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

M U  L A D  I  

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 165 

92 



PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 39 TAHON 1999 

TENTANG 

HAK ASASI MANUSIA 

I. UMUM 

Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi 
dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk 

membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing 
dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. 
Dengan aka! budi dan nuraninya itu, maka manusia memi l ik i  
kebebasan untuk memutu kan sendiri perilaku atau perbuatannya. 
Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia 
memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas semua tindakan 
yang dilakukannya. 

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah disebut hak asasi manusia 
yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran 
terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanu iaan. 
Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun 
mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi 
manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak 
asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam 
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bemegara. 
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Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara 
mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang 
Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas 
(pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu,  
kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asa i orang la in .  Ini berarti 
bahwa set iap orang mengemban kewaj iban mengaku i  dan 
menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi 
setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan 
pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung 
jawab untuk menghormati, melindung i ,  membela , dan menjam in 
hak asasi manus ia setiap warga negara dan penduduknya tanpa 
d iskr iminas i .  

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut , tercermin 
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menj iwai 
kese luruhan pasa l dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan 
dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan 
pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, 
kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan 
pikiran dengan lisan dan tul isan ,  kebebasan memeluk agama dan 
untuk beribadat esuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak 
untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. 

Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan 
keseng araan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku 
tidak adil dan diskriminatif atas da ar etnik, ras, warn> kul it, budaya, 
bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya .  
Perilaku tidak adil dan diskriminatiftersebut merupakan pelanggaran 
hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat 
negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal 
(antar warga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam 
kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat (gross violation 

of human rights). 

Pada kenyataannya selama lebih l ima puluh tahun usia Republik 
Indones i a ,  pe laksanaan penghormatan,  per l i ndungan ,  atau 



penegakan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan. 

Hal tersebut tercermin dari kejadian berupa penangkapan yang tidak 
sah, pencul ikan, penganiayaan, perkosaan, penghilangan paksa, 
bahkan pembunuhan, pembakaran rumah tinggal dan tempat ibadah, 
penyerangan p muka agama beserta keluarganya. Selain itu, terjadi 
pula penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan aparat 
negara yang seharusnya menjadi penegak hukum pemelihara 
keamanan, dan pel indung rakyat, tetapi justru mengintimidasi ,  
menganiaya, menghilangkan paksa dan/atau menghilangkan nyawa. 

Untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang 

Da ar 1945 tersebut, Majelis Permu yawaratan Rakyat Republik 
Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi 
Manusia menugaskan kepada Lembaga-Iernbaga Tinggi Negara dan 
seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan 
menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada 
seluruh masyarakat, serta segera meratifikasi berbagai instrumen 
Perserikatan Bangsa-Bangsa ten tang Hak Asasi Manusia, epanjang 
tidak bertentangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Di samping kedua sumber hukum di atas, pengaturan mengenai hak 
asasi manusia pada dasarnya sudah tercantum dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang yang 
mengesahkan berbagai konvensi internasional mengenai hak asasi 
manusia. Namun untuk memayungi seluruh peraturan perundang 
undangan yang sudah ada, perlu dibentuk Undang-undang tentang 
Hak Asasi Manusia .  

Dasar pemikiran pembentukan Undang-undang ini adalah sebagai 
berikut : 

a. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan 
segala is inya ;  

b. pada dasarnya, manus ia dianugerahi j iwa ,  bentuk, struktur ,  
k e m a m p u a n ,  kemauan serta berbaga i  kemudahan o l e h  

95 



96 

Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya; 

c. untuk mel indungi ,  mempertahankan, dan meningkatkan 
martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak 

asas i  manus ia ,  karena tanpa hal tersebut manus ia  akan 

kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong 
manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (homo homini 

lupus); 

d. karena manusia merupakan mak.hluk sosial, maka hak asasi 
manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, 
sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas; 

e. hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan 
dalam keadaan apapun; 

f. setiap hak asasi  manus ia  mengandung kewajiban un tuk  
menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam 
hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar; 

g. hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan 
ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan 

pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung 
jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, 

dan penegakan hak asasi manusia. 

Dalam Undang-undang ini, pengaturan mengenai hak a asi manusia 
ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita 
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hakAnak, dan 

berbagai instrumen intemasional lain yang mengatur mengenai hak 
asasi manusia. Materi Undang-undang ini disesuaikan juga dengan 
kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional 
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup 
dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan/atau tidak dihilangkan 



nyawa,  hak berke luarga  dan me lan ju tkan  ke turunan ,  hak 
mengembangkan diri ,  hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan 
pribadi, hak atas ra a aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta 
dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan 
beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai 
kewajiban dasar serta tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam 
penegakan hak asasi manusia. 

Di  samping  i tu ,  Undang-undang in i  mengatur mengena i  
Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga 
mandiri yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung 
jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, 
pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. 

Dal am Undang-undang ini ,  diatur pula tentang partisipasi masyarakat 
berupa pengaduan dan/atau gugatan atas pelanggaran hak asasi 
manusia, pengajuan usulan mengenai perumusan kebijakan yang 
berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM, 
penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak 
asasi manusia. 

Undang-undang ten tang Hak Asasi Manusia ini adalah merupakan 
payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi 
manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak 
langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, 
dan atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

11. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas 

Pasal 2 

Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat 
dilepaskan dari manusia pribadi karena tanpa hak asasi manusia 
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dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan kehilangan 
harkat dan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, negara 
Republik Indonesia termasuk Pemerintah berkewajiban, baik 
secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial dan moral, 
untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah 
langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan 
dasar manusia. 

Pasal 3 

Cukup jelas 

Pasal 4 

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan apapun" termasuk 
keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. 

Yang dimaksud dengan "siapapun" adalah Negara, Pemerintah 
dan atau anggota masyarakat. 

Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut 
dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak 
asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap 
kemanusiaan. 

Pasal 5 

Ayat ( 1 )  

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat yang rentan" 
antara lain adalah orang Ian jut usia, anak-anak, fakir miskin, 
wanita hamil ,  dan penyandang cacat. 



Pasal 6 

Ayat ( I )  

Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung 

tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus 
dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan 

penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat yang 
bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan 
perundang-undangan. 

Ayat (2) 

Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, identitas 

budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang 
masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum 
adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak 
bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang 
berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat. 

Pasal 7 

Yang dimaksud dengan "upaya hukum" adalahjalan yang dapat 
ditempuh oleh setiap orang atau kelompok orang untuk membela 
dan memulihkan hak-haknya yang disediakan oleh hukum 

Indonesia seperti misalnya, oleh Komnas HAM atau oleh 
pengadilan, termasuk upaya untuk naik banding ke Pengadilan 
Tingg i ,  mengajukan kasas i  dan peninjauan kembali ke 
Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan tingkat pertama 
dan tingkat banding. Dalam Pasal ini dimaksudkan bahwa 

mereka yang ing in  menegakkan hak asasi manusia dan 
kebebasan dasarnya diwajibkan untuk menempuh semua upaya 
hukum tersebut pada tingkat nasional terlebih dahulu (exhaustion 
of local remedies) sebelum menggunakan forum baik di tingkat 
regional maupun internasional, kecuali bi la tidak mendapatkan 
tanggapan dari forum hukum nasional. 
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Pasal 8 

Yang d imaksud dengan "per l indungan" adalah termasuk 
pembelaan hak asasi manusia. 

Pasal 9 

Ayat ( l )  

Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan 
kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas 

kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum 
lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan 
yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya 
dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan 
dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana 
mati dalam hat dan atau kondisi tersebut, masih dapat 
diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk 
hidup dapat dibatasi. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal 10 

Ayat ( I )  

Yang dimaksud dengan "perkawinan yang sah" adalah 
perkawinan yang dilaksanakan esuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "kehendak bebas" adalah kehendak 
yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau 
tekanan apapun dan dari siapapun terhadap cal on suami dan 



atau calon isteri .  

Pasal 11 

Cukup jelas 

Pasal 12 

Cukup jelas 

Pasal 13 

Cukup jelas 

Pasal 14 

Cukup jelas 

Pasal 15 

Cukup jela 

Pasal 16 

Cucup jelas 

Pasal 17 

Cukup jelas 

Pasal 18 

Cukup jelas 

Pasal 19 

Ayat( l )  

Yang dimaksud dengan "seluruh harta kekayaan milik yang 
bersalah" adalah harta yang bukan berasal dari pelanggaran 

atau kejahatan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 
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Pasal 20 

Cukup jelas 

Pasal 21 

Yang dimaksud dengan "menjadi obyek penelit ian" adalah 
kegiatan menempatkan seseorang sebagai pihak yang dimintai 

komentar pendapat atau keterangan yang menyangkut kehidupan 

pribadi dan data-data pribadinya serta direkam gambar dan 
suaranya. 

Pasal 22 

Ayat ( I )  

Yang d imaksud  dengan "h  ak untuk bebas memeluk 
agamanya dan kepercayaannya" adalah hak setiap orang 
untuk beragama menurut keyakinannya sendir i ,  tanpa 
adanya paksaan dari siapapun juga. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 23 

Cukup jelas 

Pasal 24 

Cukup jelas 

Pasal 25 

Cukup jelas 

Pasal 26 

Cukup jelas 

Pasal 27 

Cukup jelas 



Pasal 28 

Ayat ( 1 )  

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Yang menentukan suatu perbuatan termasuk kejahatan 

politik atau non politik adalah negara yang menerima pencari 

suaka. 

Pasal 29 

Cukup jelas 

Pasal30 

Cukup jelas 

Pasal 31 

Ayat ( 1 )  

Yang dimaksud dengan "tidak boleh diganggu" adalah hak 
yang berkaitan dengan kehidupan pribadi (privacy) di dalam 

tempat kediamannya. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 32 

Cukup jelas 

Pasal 33 

Ayat ( 1 )  

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "penghilangan paksa" dalam ayat 
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i n i  adalah tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang 
menyebabkan seseorang tidak diketahui keberadaan dan 
keadaannya. 

Sedangkan yang dimaksud dengan "penghilangan nyawa" 
adalah pembunuhan yang dilakukan sewenang-wenang tidak 
berdasarkan putusan pengadilan. 

Pasal 34 

Cukup jelas 

Pasal 35 

Cukup jelas 

Pasal 36 

Ayat ( 1 )  

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "hak milik mempunyai fungsi o ial" 
a d a l a h  b a h w a  s e t i a p  p e n g g u n a a n  h a k  m i l i k  h a r u s  
memperhatikan kepentingan umum . 

A p a b i  l a  k e p e n t i n g a n  u rn  u m  m e n g h e n d a k i  a  tau 
membutuhkan benar-benar maka hak milik dapat dicabut 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 37 

Cukup jelas 

Pasal 38 

Cukup jelas 



Pasal 39 

Yang dimaksud dengan "tidak boleh dihambat" adalah bahwa 
. etiap orang atau pekerja tidak dapat dipaksa untuk menjadi 
anggota atau untuk tidak menjadi anggota dari suatu erikat 

pekerja. 

Pasal 40 

Cukup jelas 

Pasal 41 

Ayat ( I )  

Yang dimak ud dengan "berhak atas jaminan sosial" adalah 
bahwa setiap warga negara mendapat jaminan osial e uai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
kemampuan negara. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "kemudahan dan perlakuan khusus" 
adalah pemberian pelayanan,jasa, atau penyediaan fasilitas 
dan sarana demi kelancaran, keamanan, ke ehatan, dan 

keselamatan. 

Pasal 42 

Cukup jelas 

Pasal 43 

Cukup jelas 

Pasal 44 

Cukup jelas 

Pasal 45 

Cukup jelas 

1 05  



106 

Pasal 46 

Yang dimaksud dengan "keterwakilan wanita" adalah pemberian 
kesempatan dan kedudukan yang ama bagi wan i ta  untuk 
melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, 
legislatif, kepartaian, dan pemil ihan umum menuju keadilan dan 
kesetaraan gender. 

Pasal 47 

Cukup jelas 

Pasal 48 

Cukup jelas 

Pasal 49 

Ayat ( I )  

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "perlindungan khusus terhadap 
fungsi reproduksi" adalah pelayanan kesehatan yang 
berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan, dan pemberian 
kesempatan untuk menyusui anak. 

Pasal 50 

Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan hukum endiri" 
adalah cakap menurut hukurn untuk melakukan perbuatan 
hukum dan bagi wanita beragama Islam yang sudah dewasa, 
untuk menikah diwajibkan menggunakan wali. 

Pasal 51 

Ayat ( 1 )  

Cukup jelas 



Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "tanggungjawab yang sama" adalah 
suatu kewajiban yang dibebankan kepada kedua orang tua 
dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta 
pembinaan masa depan yang baik bagi anak. 

Yang dimaksud dengan "Kepentingan terbaik bagi anak" 
adalah sesuai dengan hak anak sebagaimana tercantum 
dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan 
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1 9 9 0  tentang 
Pengesahan Convent ion on The Rights  of The Chi ld  
(Konvensi tentang Hak Anak). 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal 52 

Cukup jelas 

Pasal 53 

Ayat ( 1 )  

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, 
dan nama orang tua kandung, dan atau nama keluarga, dan 
atau nama marga. 

Pasal 54 

Pelaksanaan hak anak yang cacat fisik dan atau mental atas biaya 
negara diutamakan bagi kalangan yang tidak mampu. 

Pasal 55 

Cukup jelas 
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Pasal 56 

Cukup jelas 

Pasal 57 

Cukup jelas 

Pasal 58 

Cukup jelas 

Pasal 59 

Pasal ini berkaitan dengan perceraian orang tua anak, atau dalam 
hal kematian salah seorang dari orang tuanya, atau dalam hal 
kuasa asuh orang tua dicabut, atau bi la anak disiksa atau tidak 
di l indungi atau ketidakmampuan orang tuanya. 

Pasal 60 

Ayat ( I )  

Pendidikan dalam ayat ini mencakup pendidikan tata krama 
dan budi pekerti. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 61 

Cukup jelas 

Pasal 62 

Cukup jelas 

Pasal 63 

Cukup jelas 

Pasal 64 

Cukup jelas 



Pasal 65 

Berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan 
zat adiktif lainnya mencakup kegiatan produksi, peredaran, dan 
perdagangan sampai dengan penggunaannya yang tidak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 66 

Cukup jelas 

Pasal 67 

Cukup jelas 

Pasal 68 

Cukup jelas 

Pasal 69 

Cukupjelas 

Pasal 70 

Cukup jelas 

Pasal 71 

Cukupjelas 

Pasal72 

Cukup jelas 

Pasal73 

Pembatasan yang dimaksud dalam Pasal i n i  tidak berlaku 
terhadap hak asa i manusia yang tidak dapat dikurangi (non 
derogable right ) dengan memperhatikan Penjelasan Pasal 4 dan 
Pasal 9 
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Yang dimaksud dengan "kepentingan bangsa" adalah untuk 
keutuhan bangsa dan bukan merupakan kepentingan penguasa. 

Pasal 74 

Ketentuan dalam Pasal in i  menegaskan bahwa siapapun tidak 
d ibenarkan m e n g a m b i l  keun tungan  ep ihak  dan atau 
mendatangkan kerugian pihak lain dalam mengartikan ketentuan 
dalam Undang-undang  i n i ,  s e h i n g g a  mengak iba tkan  
berkurangnya dan atau hapu nya hak asasi manusia yang dijamin 
oleh Undang-undang in i .  

Pasal 75 

Cukup jelas 

Pasal 76 

Cukup jelas 

Pasal77 

Cukup jelas 

Pasal 78 

Cukup jelas 

Pasal 79 

Cukup jelas 

Pasal 80 

Cukup jelas 

Pasal 81 

Cukup jelas 

Pasal 82 

Cukup jelas 
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Pasal 83 

Ayat ( I )  

Yang dimaksud dengan "diresmikan oleh Presiden" adalah 
dalam bentuk Keputusan Presiden. Peresmian oleh Presiden 
dikaitkan dengan kemandirian Komnas HAM. 

Usulan Komnas HAM yang dimaksud, harus menampung 
seluruh aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat sesuai 
dengan syarat-syarat yang ditetapkan, yangjumlahnya paling 

banyak 70 (tujuh puluh) orang. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Pasal 84 

Cukup jelas 

Pasal 85 

Ayat ( 1 )  

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas 

Huruf b 

Cukup jelas 

Huruf c 

Cukup jelas 

1 1 1  



1 1 2  

Huruf d 

Cukup jelas 

Huruf e 

Keputusan tentang pemberhentian dilakukan dengan 

pember i tahuan  ter leb ih  d a h u l u  kepada yang 
bersangkutan dan diberikan hak untuk membela diri 
dalam Sidang Paripurna yang diadakan khusus untuk 

itu. 

Pasal 86 

Cukup jelas 

Pasal 87 

Cukup jelas 

Pasal 88 

Cukup jelas 

Pasa189 

Ayat ( I )  

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan "penyelidikan dan pemeriksaan" 
dalam rangka pemantauan adalah kegiatan pencarian 



data, informa i, dan fakta untuk mengetahui ada atau 
tidaknya pelanggaran hak asasi manusia. 

Huruf c 

Cukup jelas 

Huruf d 

Cukup jelas 

Huruf e 

I 
Cukup jelas 

Huruf f 

Cukup jelas 

Huruf g 

Cukup jelas 

Huruf h 

Yang dimaksud dengan "pelanggaran hak asasi manusia 
dalam masalah publik" antara lain mengenai pertanahan, 
ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup. 

Ayat (4) 

Huruf a 

Cukup jelas 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan "mediasi" adalah penyelesaian 
perkara perdata di  luar  p e n g a d i l a n ,  atas dasar 
kesepakatan para pihak. 

Huruf c 

Cukup jelas 
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Huruf d 

Cukup jelas 

Huruf e 

Cukup jelas 

Pasal 90 

Ayat ( 1 )  

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan "pengaduan melalui perwakilan" 
adalah pengaduan yang dilakukan oleh perorangan atau 
kelompok untuk bertindak mewakil i  masyarakat tertentu 
yang dilanggar hak asasinya dan atau atas dasar kesamaan 
kepentingan hukumnya. 

Pasal 91 

Ayat ( I )  

Huruf a 

Cukup jelas 

Huruf b 

Cukup jelas 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan "itikad buruk" adalah perbuatan 
yang mengandung maksud dan tujuan yang tidak baik, 



- 
' 

• 

misa lnya  pengaduan yang diserta i  data palsu atau 
keterangan tidak benar, dan atau ditujukan sernata-rnata 
u n t u k  mengak ibatkan  pencemaran nama baik  
perorangan, keresahan kelompok, dan atau ma yarakat. 

Yang dimaksud dengan "tidak ada kesungguhan" adalah 
bahwa pengadu benar-benar t idak bermaksud 
menyelesaikan sengketanya, misalnya pengadu telah 3 
(tiga) kali dipanggil tidak datang tanpa alasan yang sah. 

Huruf d 

Cukup jelas 

Huruf e 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 92 

Cukup jelas 

Pasal 93 

Cukup jelas 

Pasal 94 

Cukup jelas 

Pasal 95 

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang 
undangan" dalam Pasal ini adalah ketentuan Pasal 140 ayat ( 1 )  
dan ayat (2), Pas al 1 4 1  ayat ( 1 )  Reglemen Indonesia yang 
diperbaharui (RIB) atau Pasal 167 ayat ( 1 )  Reglemen Luar Jawa 
dan Madura. 
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Pasal 96 

Ayat ( I )  

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Lembar keputusan asl i  atau sal inan otentik keputusan 
mediasi diserahkan dan didaftarkan oleh mediator kepada 
Panitera Pengadilan Negeri. 

Ayat (4) 

Perrnintaan terhadap keputusan yang dapat dilaksanakan (fiat 
eksekusi) kepada Pengadilan Negeri dilakukan melalu i  
Komnas HAM. Apabila pihak yang bersangkutan tetap tidak 
melaksanakan keputusan yang telah dinyatakan dapat 
dilaksanakan oleh pengadilan, maka pengadilan wajib 
melaksanakan keputusan tersebut. 

Terhadap pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh keputusan 
i n i ,  maka p ihak ketiga tersebut mas ih  dimungkinkan 
mengajukan gugatan melalui pengadilan. 

Ayat (5) 

Cukup jelas 

Pasal 97 

Cukup jelas 

Pasal 98 

Cukup jelas 



Pasa199 

Cukup jelas 

Pasal 100 

Cukup jelas 

Pasal 101 

Cukup jelas 

Pasal 102 

Cukup jelas 

Pasal 103 

Cukup jelas 

Pasal 104 

Ayat ( 1 )  

Yang dimaksud dengan "pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat" adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan 
sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitrary/ 
extra judicial ki l l ing),  penyiksaan, penghilangan orang 
secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan 
secara sistematis (systimatic discrimination). 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "pengadilan yang berwenang" 
meliputi empat lingkungan peradilan sesuai dengan Undang 
undang Nomor 1 4  Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan 
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Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.  

Pasal 105 

Cukup jelas 

Pasal 106 

Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3886 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 26 TAHUN 2000 

TENTANG 

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA 

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : 

a. bahwa hak asa i manusia merupakan hak dasar yang ecara kodrati 
melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh 
karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh 
diabaikan, dikurangi, atau dirarnpas oleh siapapun; 

b. bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin 
pelaksanaan hak asasi  manusia serta memberi perl indungan,  
kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun 
masyarakat, perlu segera dibentuk suatu Pengadilan Hak Asasi 
Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat sesuai dengan ketentuan Pasal I 04 ayat ( I )  Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 

c. bahwa pembentukan Pengadi lan Hak Asas i  M a n u s i a  un tuk  
menye lesa ikan pelanggaran hak a asi manus ia yang berat telah 
diupayakan o leh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemer intah 
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan 
Hak Asasi Manusia yang dinila i  tidak memadai , sehingga tidak 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi 
undang-undang, dan oleh karena itu Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang tersebut perlu d icabut ; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, b, dan c, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengadilan 
Hak Asasi Manusia; 

Mengingat: 

I . Pasal 5 ayat ( I )  dan Pas al 20 ayat (2) U ndang-U ndang Dasar I 945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 4  Tahun 1 9 7 0  tentang Ketentuan 
Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Repub l i k  
Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2 9 5 1 )  sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 1 4  Tahun 1 9 7 0  tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 14 7, Tarn bah an Lembaran Negara Norn or 3879); 

3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1 986  tentang Peradilan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1 6 5 ,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886); 

Dengan persetujuan bersama antara 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN HAK ASASI 
MANUSIA. 
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B A B I  
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Undang-undang ini yang dimak ud dengan : 

I .  Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada 
hakikat dan keberadaan manusia ebagai makhluk Tuhan Yang Maha 
E a dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung 
tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum Pemerintah, dan etiap 
orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat 
manusia. 

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak 
asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini .  

3. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan 
HAM adalah pengadilan khusu terhadap pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat. 

4. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, 
militer, maupun polisi yang bertanggung jaw ab secara individual. 

S.  Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari 
dan menemukan ada t idaknya suatu peristi  wa yang d iduga 
merupakan pe langgaran hak asasi manusia yang berat guna 
ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam Undang-undang ini .  

BAB II 

KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN 

PENGADILAN HAM 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 2 

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di 
lingkungan Peradilan Umum. 
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Bagian Kedua 

Tempat Kedudukan 

Pasal 3 

( I )  Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah 
kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan 
Negeri yang bersangkutan. 

(2) Untuk Daerah Khusus lbukota Jakarta,  Pengadi lan HAM 
berkedudukan di  setiap wi layah Pengadi lan Negeri yang 
bersangkutan. 

BAB III 

LINGKUP KEWENANGAN 

Pasal 4 

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan 
perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. 

Pasal S 

Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas 
teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara 
Indonesia. 

Pasal 6 

Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang 
yang berumur di bawah 1 8  (delapan belas) tahun pada saat kejahatan 
dilakukan. 

Pasal 7 

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat mel iputi : 
a. kejahatan genosida; 
b. kejahatan terhadap kemanusiaan. 
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Pasal 8 

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah 
setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan 
atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, 
kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara : 

a. membunuh anggota kelompok; 

b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap 
anggota-anggota kelompok; 

c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan 
kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; 

d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran 
di dalam kelompok; atau 

e. memindahkan ecara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke 
kelompok lain. 

Pasal 9 

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 huruf b adalah alah satu perbuatan yang dilakukan sebagai 
bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya 
bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk 
sipil, berupa : 

a. pembunuhan ; 

b. pemusnahan; 

c. perbudakan; 

d. pengu iran atau pemindahan penduduk secara paksa; 

e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan f isik Jain 
secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan 
pokok hukum intemasional; 

f. penyiksaan; 

g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan 
kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk 
bentuk kekerasan seksual lain yang setara; 
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h.  penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan 
yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, 
budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui 

secara un iversa l  sebagai hal yang di larang menurut hukum 
internasional; 

1 .  penghilangan orang secara paksa; atau 

J .  kejahatan apartheid; 

BAB IV 

HUKUMACARA 

Bagian Kesatu 

Urn um 

Pasal 10 

Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang in i ,  hukum acara 
atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan 
berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. 

Bagian Kedua 

Penangkapan 

Pasal 11 

( I )  J  aksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan 
untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras 
melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan 
bukti permulaan yang cukup. 

(2) Pelaksanaan tugas penangkapan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat ( I )  dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas 
dan mernberikan kepada ter angka surat perintah penangkapan yang 
mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan 
penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan serta uraian singkat 
perkara pelanggaran hak asas i  m a n u s i a  yang berat yang 
di persangkakan. 
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(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah 
penangkapan dilakukan. 

(4) Dalam ha! tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa urat 
perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan haru segera 
menyerahkan tertangkap be erta barang bukti yang ada kepada 
penyidik. 

(5) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan 
paling lama I (satu) hari. 

(6) Masa penangkapan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. 

Bagian Ketiga 

Penahanan 

Pasal 12 

( I )  Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang 
melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan 
penyidikan dan penuntutan. 

(2) Hakim Pengadilan HAM dengan penetapannya berwenang 
melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang 
pengadilan. 

(3) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap 
tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti yang cukup, dalam 
ha! terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa 
tersangka atau terdakwa akan melar ikan dir i ,  merusak, atau 
menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat. 

Pasal 13 

( 1 )  Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paling 
lama 90 (sembilan puluh) hari. 
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(2) Jangka waktu sebagai man a d imaksud  dalam ay at ( I )  dapat 

diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sambilan puluh) hari oleh 

Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. 

(3) Dalam haljangka waktu sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) habis 
dan penyidikan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat 
diperpanjang pa l i ng  lama 60 (enam pu luh )  hari o leh  Ketua 
Pengadi Ian HAM sesuai dengan daerah hukumnya. 

Pasal 14 

( I )  Penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan paling 
lama 30 (tiga puluh) hari. 

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I )  dapat 
diperpanjang untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua 
Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. 

(3) Dalam hat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis 

dan penuntutan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat 
diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan 
HAM sesuai dengan daerah hukumnya. 

Pasal 15 

( 1 )  Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di idang Pengadilan 

HAM dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari. 

(2) Jangka waktu sebagaimana d imaksud dalam ayat ( I )  dapat 
diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua 
Pengadi Ian HAM sesuai dengan daerah hukumnya. 

Pasal 16 

( 1 )  Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan banding di Pengadilan 
Tinggi dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari. 
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(2) Jangka waktu sebaga imana d imaksud  da lam ayar ( I )  dapat 
diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua 
Pengadilan Tinggi sesuai dengan daerah hukumnya. 

Pasal 17 

( I )  Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi di Mahkamah 
Agung dapat di lakukan pal ing lama 60 (enam puluh) hari. 

(2) Jangka waktu sebagaimana d imaksud da lam ayat ( I )  dapat 
diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua 
Mahkamah Agung. 

Bagian Keempat 

Penyelidikan 

Pasal 18 

( I )  Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 

(2) Komisi Nasional HakAsasi Manusia dalam melakukan penyelidikan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I )  dapat membentuk tim ad hoc 
yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur 
masyarakat. 

Pasal 19 

( I )  Dalam melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 8 ,  penyelidik berwenang : 

a. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa 
yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau 
lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat; 

b. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok 

orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat, serta mencari keterangan dan barang bukti ; 
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c. memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan 

untuk diminta dan didengar keterangannya; 

d. memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya; 

e. meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan 

tempat lainnya yang dianggap perlu; 

f. memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara 

tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai 

dengan aslinya; 

g. ata perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa : 

I ) .  pemeriksaan surat; 

2). penggeledahan dan penyitaan; 

3) pemeriksaan setempat terhadap rumah,  pekarangan, 

bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau 

dimiliki pihak tertentu; 

4) mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan. 

(2) Dalarn hal penyelidik mulai melakukan penyelidikan suatu peri tiwa 

yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat 

penyelidik memberitahukan hal itu kepada penyidik. 

Pasal 20 

( 1 )  Dalam hal Komisi Nasional HakAsasi Manusia berpendapat bahwa 
terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi perist iwa 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kesimpulan hasil 

penyelidikan disampaikan kepada penyidik. 

(2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kesimpulan hasi l  

penyelidikan disampaikan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 

menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik. 

(3) Dalam hal penyidik berpendapat bahwa has i l  penyel id ikan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mas ih  kurang lengkap, 
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penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada 
penyelidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalarn waktu 30 
(tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasi l  penyel idikan, 
penyel idik wajib melengkapi kekurangan tersebut. 

Bagian Kelima 

Penyidikan 

Pasal 21 

( I )  Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
dilakukan oleh Jaksa Agung. 

(2) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I )  tidak termasuk 
kewenangan menerima laporan atau pengaduan. 

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I )  

Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas 
unsur pemerintah dan atau masyarakat. 

(4) Sebelum melaksanakan tugasnya, penyidik ad hoc mengucapkan 
sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing .  

(5) Untuk dapat diangkat menjadi penyidik ad hoc harus memenuhi 
syarat :  

a. warga negara Repub l ik Indonesia; 

b. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling 
t inggi 65 (enam puluh l ima) tahun;  

c. berpendidikan sarjana hukurn atau arjana lain yang mempunya i  
keahlian di bidang hukum ;  

d. sehat jasmani dan rohani; 

e. berwibawa, jujur, adil ,  dan berkelakuan tidak tercela; 

f. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1 9 4 5 ;  dan 

g. m e m i l i k i  pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi 
manu ia .  

1 2 9  



Pasal 22 

( I )  Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1  ayat ( I )  dan (3) 

wajib diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung 

sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap 

oleh penyidik. 

(2) Jangka waktu sebagaimana d imaksud da lam ayat ( I )  dapat 

diperpanjang untuk waktu paling lama 90 ( embilan puluh) hari oleh 

Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. 

(3) Dalam haljangka waktu sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) habis 

dan penyidikan be lum dapat d i se lesa ikan ,  penyid ikan dapat 

diperpanjang pa l i ng  lama 60 (enam pu luh)  hari o leh Ketua 

Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. 

( 4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I ) ,  

ayat (2), dan ayat (3) dari hasil penyidikan tidak diperoleh bukti 

yang cukup, maka wajib dikeluarkan surat perintah penghentian 

penyidikan oleh Jaksa Agung. 

(5) Setelah surat perintah penghentian penyidikan dikeluarkan, 

penyidikan hanya dapat dibuka kembali dan dilanjutkan apabila 

terdapat alasan dan bukti lain yang melengkapi hasil penyidikan 

untuk dilakukan penuntutan. 

(6) Dalam hal penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (4) tidak dapat diterima oleh korban atau keluarganya, maka 

korban, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas 

atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, berhak mengajukan 

praperadilan kepada Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah 

hukumnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan yang berlaku. 
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Bagian Keenam 

Penuntutan 

Pasal 23 

( 1 )  Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
dilakukan oleh Jaksa Agung. 

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 )  

Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri 
atas unsur pemerintah dan atau masyarakat. 

(3) Sebe lum melaksanakan tugasnya penuntut  umum ad hoc 
mengucapkan sumpah ataujanji menurut agamanya masing-masing. 

(4) Untuk dapat diangkat menjadi penuntut umum ad hoc harus 
memenuhi syarat : 
a. warga negara Republik Indonesia; 
b. berumur sekurang-kurangnya 40 ( em pat puluh) tahun dan paling 

tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; 
c. berpendid ikan sarjana hukum dan berpengalaman sebagai 

penuntut umum ;  
d. sehatjasmani dan rohani; 
e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; 
f. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan 
g. mem i l ik i  pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi 

manusia . 

Pasa124 

Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat ( 1 )  dan ayat (2) 
wajib dilaksanakan paling lambat 70 (tujuh pu luh) hari terhitung sejak 
tanggal hasil penyidikan diterima. 
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Pasal 25 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sewaktu-waktu dapat meminta 
keterangan secara tertulis kepadaJaksaAgung mengenai perkembangan 
penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang 
be rat. 

Bagian Ketujuh 

Sumpah 

Pasal 26 

Sumpah penyidik dan Jaksa Penuntut Umum ad hoc sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 1  ayat (4) dan Pasal 23 ayat (3), lafalnya 
berbunyi ebagai berikut: 

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk 
melaksanakan tugas i n i ,  langsung atau tidak Iangsung,  dengan 
menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau 
menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga".  

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu dalam tugas ini,  tidak sekali-kali akan menerima 
Iangsung atau tidak Iangsung dari siapapun juga suatu janji atau 
pemberian". 

"Saya ber umpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan 
mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, 
Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku bagi negara Republik Indonesia". 

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan 
tugas ini dengan jujur, seksama, dan obyektif dengan tidak mernbeda 
bedakan orang ,  dan akan menjunjung t ingg i  etika profesi dalam 
melaksanakan kewajiban saya ini dengan ebaik-baiknya dan seadil 
adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan 
jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan" .  
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Bagian Kedelapan 

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan 

Paragraf 1 

Um um 

Pasal 27 

( I )  Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan 
diputus oleh Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4. 

(2) Pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
sebagaimana dimak ud dalam ayat ( 1 )  dilakukan oleh mejelis hakim 
Pengadilan HAM yang berjumlah 5 (Iima) orang, terdiri atas 2 (dua) 
orang hakim padaPengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) 
orang hakim ad hoc. 

(3) Majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diketuai oleh 
hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan. 

Pasal 28 

( I )  Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku 
Kepala Negara atas usu! Ketua Mahkamah Agung. 

(2) Jumlah hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I )  
sekurang-kurangnya 1 2  (dua belas) orang. 

(3) Hakim ad hoc diangkat untuk selama 5 (lima) tahun dan dapat 
diangkat kembali untuk I (satu) kali masajabatan. 

Paragraf 2 

Syarat Pengangkatan Hakim Ad Hoc 

Pasal 29 

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim ad hoc harus memenuhi syarat :  

1 .  warga negara Republik Indonesia; 
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2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

3. berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun dan 
paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; 

4. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai 
keahlian di bidang hukum; 

5. sehat jasmani dan rohani; 

6. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; 

7. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;  dan 

8. memil iki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak a asi manusia. 

Pasal 30 

Hakim ad hoc yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
ayat ( ] )  sebelum melaksanakan tugasnya wajib mengucapkan surnpah 
sesuai dengan agarnanya masing-masing yang lafalnya berbunyi sebagai 
berikut :  

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk 
melaksanakan tugas ini ,  langsung atau t idak langsung,  dengan 
menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak akan memberikan atau 
menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga". 

"Saya ber umpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu dalam tugas ini ,  tidak sekali-kali akan menerima 
langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau 
pemberian ' ' . 

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan 
mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, 
Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan perundang-undangan yang 
berlaku bagi negara Republik Indonesia". 

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan 
tugas ini dengan jujur, seksama dan obyektif dengan tidak membeda 
bedakan orang, dan akan menjunjung tinggi et ika profesi da larn 
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melaksanakan kewajiban saya ini dengan ebaik-baiknya dan seadil 
adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan 
jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan". 

Paragraf 3 

Acara Pemeriksaan 

Pasal 31 

Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa dan diputus 
oleh Pengadilan HAM dalam waktu paling lama 1 8 0  (seratus delapan 
puluh) hari terhitung ejak perkara dil impahkan ke Pengadilan HAM. 

Pasal 32 

( I )  Dal am hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, maka perkara tersebut 
diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) 
hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi. 

(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I )  
dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri 
atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan 
3 (tiga) orang hakim ad hoc. 

(3) Jumlah hakim ad hoc di Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 1 2  (dua betas) orang. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat ( 1 )  dan 
ayat (3), Pasal 29, dan Pasal 30 juga berlaku bagi pengangkatan 
hak.im ad hoc pada Pengadilan Tinggi. 

Pasa133 

( 1 )  Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperik a 
dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari 
terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung. 
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(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana d imaksud dalam ayat ( I )  

dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah S (lima) orang terdiri 

atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc. 

(3) Jumlah hakim ad hoc di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. 

(4) Hakim ad hoc di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku 
Kepala Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia. 

(5) Hakim ad hoc ebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diangkat untuk 
satu kali ma ajabatan selama 5 (lima) tahun. 

(6) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada Mahkamah Agung 
hams memenuhi syarat : 

a. warga negara Republik Indonesia; 

b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun; 

d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai 
keahlian di bidang hukum; 

e. sehat jasmani dan rohani; 

f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; 

g. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan 

h. memil iki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi 
manusia. 

B A B V  

PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI 

Pasal 34 

( I )  Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat berhak ata perlindungan fisik dan mental dari ancaman, 
gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. 
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(2) Per l i ndungan  ebaga imana  d imak  ud da lam ay at ( I )  wajib 
di laksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan 
secara cuma-cuma. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan 
saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

BAB VI 

KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI 

Pasa135 

( I )  Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau 
a h l i  war isnya dapat memperoleh kompensasi ,  rest i tus i ,  dan 
rehabilitasi. 

(2) Kompensasi, restitu i, dan rehabilitasi ebagaimana dimaksud dalam 
ayat ( 1 )  dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM. 

(3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

BAB VII 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 36 

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pa al 8 huruf a, b, c, d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana 
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh 
lima) tahun dan paling singkat 1 0  (sepuluh) tahun. 

Pasal 37 

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 huruf a, b, c, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara pa l ing lama 25 (dua 
puluh l ima) tahun dan paling ingkat I O  (sepuluh) tahun. 
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Pasal 38 

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 huruf c, clipidana dengan pidana penjara paling lama 1 5  ( l ima 
belas) tahun dan paling singkat 5 ( l ima) tahun. 

Pasal 39 

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 5  ( l ima 
belas) tahun clan paling singkat 5 ( l ima) tahun. 

Pasal 40 

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimak ud dalam 
Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara pal ing lama 20 
(dua puluh) tahun dan paling singkat I O  (sepuluh) tahun. 

Pasal 41 

Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan 
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana 
dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38,  Pasal 39, dan Pasal 40. 

Pasal 42 

( I )  Komandan mi l iter atau seseorang yang secara efektif bertindak 
sebagai komandan mil iter dapat dipertanggungjawabkan terhadap 
tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, 
yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan 
pengendal iannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan 
pengendaliannya yang efektif dan tindak piclana tersebut merupakan 
akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu : 

a. komandan mi liter atau seseorang tersebut mengetahui atau atas 
clasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan 
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ter sebut  sedang  melakukan atau baru saja m e l a k u k a n  
pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan 

b. komandan mi l i ter  atau seseorang tersebut tidak melakukan 
tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang l ingkup 
kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan 
tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang 
berwenang untuk dilakukan penyel idikan,  penyidikan, dan 

penuntutan. 

(2) Seorang atasan, baik polisi maupun s ip i l  lainnya, bertanggungjawab 

secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan 
dan pengendaliannya yang efektif, karena ata an tersebut tidak 
melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan 
benar, yakni: 

a. atasan tersebut mengetahui atau ecara sadar mengabaikan 

informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan 
sedang melakukan atau barn saja melakukan pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat; dan 

b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan 
diperlukan dalam ruang l ingkup kewenangannya untuk 
mencegah atau menghent ikan perbuatan tersebut  atau 
menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk 
dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. 

(3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 )  dan ayat (2) 
diancam dengan pidana yang sama, sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 

BAB VIII 

PENGADILAN HAM AD HOC 

Pasal 43 

( 1 )  Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum 
diundangkannya Undang-undang mi,  diperiksa dan diputus oleh 
Pengadilan HAM ad hoc. 
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(2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I )  

dibentuk atas usu! Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden. 

(3) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I )  

berada di lingkungan Peradilan Umum. 

Pasal 44 

Pemerik aan di Pengadilan HAM ad hoc dan upaya hukumnya dilakukan 
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini .  

BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 45 

( 1 )  Untuk pertama kali pada saat Undang-undang ini mulai berlaku 
Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk 
di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar. 

(2) Daerah hukum Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam 
ayat ( I )  berada pada Pengadilan Negeri di : 

a. Jakarta Pusat yang meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta, Propinsi  Jawa Barat, Banten,  Sumatera Selatan, 
Lampung, Bengkulu,  Kalimantan Barat, dan Kalimantan 
Tangah; 

b. Surabaya yang meliputi Propin i Jawa Timur, Jawa Tengah, 
Daerah Ist imewa Yogyakarta, Ba l i ,  Kal imantan Selatan, 
Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara 
Timur; 

c. Makassar yang meliputi Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi 
Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku , Maluku 
Utara, dan Irian Jaya; 

d. Medan yang meliputi Propinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa 
Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. 
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B A B X  

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 46 

Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa. 

Pasal 47 

( I )  Pelanggaran hak asasi manu ia yang berat yang terjadi sebelum 
berlakunya Undang-undang i n i  tidak menutup kemungkinan 
penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. 

(2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam 
ayat ( I )  dibentuk dengan Undang-undang. 

Pasal 48 

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat yang sudah atau sedang dilaksanakan berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun I 999 tentang 
Pengadilan Hak Asasi  Manusia tetap berlaku sepanjang t idak 
bertentangan dengan Undang-undang ini .  

Pasal 49 

Ketentuan mengenai kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum dan 
Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan 
Pasal I 23 Undang-Undang Nomor 3 1  Tahun 1997 tentang Peradilan 
Militer dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat menurut Undang-undang ini. 

Pasal 50 

Dengan berlakunya Undang-undang ini ,  maka Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak 
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Asasi Manusia,  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 1 9 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 9 1 1 )  dengan 1 0 1  

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 51 

Undang-undang in i  mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 23 Nopember 2000 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

ABDURRAHMAN WAHID 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 23 Nopember 2000 

SEKRETARIS NEGARAREPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

DJOHAN EFFENDI 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 208 
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PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 26 TAHUN 2000 

TENTANG 

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA 

I. UMUM 

Bahwa hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang 
Undang Dasar 1945 ,  Deklarasi Universa l  tentang Hak Asasi 
Manusia, Ketetapan MPR-RI Nomor XVIVMPR/1998 tentang Hak 

Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung 

jaw ab sesuai dengan falsafah yang terkandung dalam Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 dan asas-asas hukum intemasional. 

Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang HakAsasi 
Manusia menugaskan kepada lembaga-lernbaga tinggi negara dan 
seluruh aparatur pernerintah untuk menghormati, menegakkan, dan 
menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada 

seluruh masyarakat serta segera meratifikasi berbagai instrumen 

Perserikatan Bangsa-Bangsa ten tang Hak Asasi Manusia sepanjang 

tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945. 

Pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat 
dilakukan mela lu i  pembentukan Komisi  Nasional Hak Asasi 
Manusia dan Pengadilan HAM serta Komisi  Kebenaran dan 

Rekonsiliasi. 
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Untuk melak anakan amanat Ketetapan MPR-Rl Nomor XVII/ 
MPR/ 1 9 9 8  tentang Hak Asasi Manusia tersebut, telah dibentuk 
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
Pembentukan Undang-undang tersebut merupakan perwujudan 
tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan 
Bangsa-Bang a. Di samping hal tersebut, pembentukan Undang 
undang tentang Hak Asasi Manusia juga mengandung suatu misi  
mengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung 
tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
yang ditetapkan o leh Perserikatan Bangsa-Bangsa , serta yang 
terdapat dalam berbagai instrumen hukum lainnya yang mengatur 
hak asasi manusia yang tel ah disahkan dan atau diterima oleh negara 
Republik Indonesia . 

Bert it ik tolak dari perkembangan hukum , baik d it injau dari 
kepentingan nas ional maupun dari kepentingan intemasional, maka 
untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia 
perlu dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia yang merupakan 
pengadilan khu us bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. 
Untuk merealisasikan terwujudnya Pengadilan Hak Asasi Manusia 
tersebut, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengadilan Hak 
Asasi Manusia . 

Dasar pembentukan Undang-undang tentang Pengadilan Hak 
Asasi Manusia adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan 
Pasal 104 ayat ( 1 )  Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 ten tang 
Hak Asasi Manusia. 

Undang-undang tentang Pengad i lan Hak Asasi  M a n u s i a  
diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan 
maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian 
hukum, keadilan dan perasaan aman baik bagi perseorangan maupun 
ma yarakat, terhadap pelanggaran hak asasi manus ia yang berat. 
Pembentukan Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi  
Manus ia didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :  



I .  Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan "extra 

ordinary crimes" dan berdampak secara luas baik pada tingkat 
nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak 
pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana serta menimbulkan kerugian baik materi i l  maupun 
immateri i l  yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik 
terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu 
segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk 
mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan 
kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia; 

2. Terhadap perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
diperlukan langkah- langkah penye l id ikan ,  penyid ikan ,  
penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus. 

Kekhususan dalam penanganan pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat adalah : 

a. diperlukan penyelidik dengan membentuk tim ad hoc, 
penyidik ad hoc, dan hakim ad hoc; 

b. diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan 
oleh Komisi  Nasional Hak Asasi Manusia sedangkan 
penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan 
sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana. 

c. diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu 
untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 
di pengadilan; 

d. diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan 
saksi ; 

e. diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluarsa 
bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. 

Mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berat eperti 
genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdasarkan 
h u k u m  in te rnas iona l  d apat d igunakan  asas  retroakt i f ,  
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diberlakukan pasal mengenai kewajiban untuk tunduk kepada 
pembatasan yang  d i te tapkan dengan undang-undang 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang 
Undang Dasar 1945 yang berbunyi : "Dalam menjalankan hak 
dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan 
yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata 
mata untuk menjamin pengakuan erta penghormatan atas hak 
dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang 
adi l  se uai dengan pertimbangan moral ,  n i l a i -n i l a i  agama, 
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu ma yarakat 
demokratis" .  Dengan ungkapan la in asas retroaktif dapat 
diberlakukan dalam rangka melindungi hak asasi manu ia itu 
sendiri berdasarkan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 
1945 tersebut. Oleh karena itu Undang-undang ini mengatur 
pula tentang Pengadilan HAM ad hoc untuk memeriksa dan 
memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang 
terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini .  Pengadilan 
HAM ad hoc dibentuk atas usu! Dewan Perwakilan Rakyat 
berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden dan 
berada di lingkungan Peradilan Umum .  

Di samping adanya Pengadilan HAM ad hoc, Undang 
undang ini menyebutkan juga keberadaan Komisi Kebenaran 
dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan MPR 
RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan 
Kesatuan Nasional . Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang 
akan dibentuk dengan undang-undang dimaksudkan sebagai 
lembaga ekstra-yudicial yang ditetapkan dengan undang-undang 
yang bertugas un tuk  menegakkan kebenaran dengan 
mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran 
hak asasi manusia pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan 
hukum dan perundang -undangan yang ber laku dan 
melaksanakan rekons i l ias i  dalam perspektif kepentingan 
bersama sebagai bangsa. 



II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas 

Pasal 2 

Cukup jelas 

Pasal 3 

Cukup jelas 

Pasal 4 

Yang dimaksud dengan "memeriksa dan memutus" dalam 
ketentuan ini adalah termasuk menyelesaikan perkara yang 

menyangkut kompensasi, restitu i, dan rehabilitasi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 5 

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi warga 
negara Indonesia yang me lakukan pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial, dalam 
arti tetap dihukum sesuai dengan Undang-undang tentang 

Pengadilan Hak Asasi Manusia ini .  

Pasal 6 

Seseorang berumur di bawah 1 8  (delapan belas) tahun yang 
melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa 
dan diputus oleh Pengadilan Negeri. 

Pasal 7 

"Kejahatan genoside dan kejahatan terhadap kemanusiaan" 
dalam ketentuan ini  sesuai dengan "Rome Statute of The 

International Criminal Court" (Pasal 6 dan Pasal 7). 

1 4 7  



1 4 8  

Pasal 8 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan "anggota kelompok" adalah seorang 
atau lebih anggota kelompok. 

Huruf b 

Cukup jelas 

Huruf c 

Cukup jelas 

Huruf d 

Cukup jelas 

Huruf e 

Cukup jelas 

Pasal 9 

Yang dimaksud dengan "serangan yang ditujukan secara 
langsung terhadap penduduk s ip i l "  adalah suatu rangkaian 
perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai 
kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan 
dengan organisasi. 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan "pembunuhan" adalah sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan "pernusnahan" meliputi perbuatan 
yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan 
sengaja,  antara la in  berupa perbuatan menghambat  
pemasokan barang makanan dan obat-obatan yang dapat 
menimbulkan pemusnahan pada sebagian penduduk. 

T 



Huruf c 

Yang dirnaksud dengan "perbudakan" dalarn ketentuan ini 

termasuk perdagangan rnanusia, khusu nya perdagangan 

wanita dan anak-anak. 

Huruf d 

Yang dirnaksud dengan "pengusiran atau pemindahan 

penduduk secara paksa" adalah pemindahan orang-orang 

secara paksa dengan cara pengus iran atau t indakan 

pemaksaan yang lain dari daerah dimana mereka bertempat 

tinggal secara sah, tanpa didasari alasan yang diijinkan oleh 

hukurn internasional. 

Huruf e 

Cukup jelas 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan "penyiksaan" dalam ketentuan ini 

adalah dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan 

kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun 
mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang 
berada di bawah pengawasan. 

Huruf g 

Cukup jelas 

Huruf h 

Cukup jelas 

Huruf i 

Yang dimaksud dengan "penghilangan orang secara paksa" 
yakni penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang 

oleh atau dengan kua a, dukungan atau persetujuan dari 
negara atau kebijakan organisasi, di ikuti oleh penolakan 
untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau 
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untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan 
orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari 
perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang. 

Huruf j 

Yang dimaksud dengan "kejahatan apartheid" adalah 
perbuatan tidak manusiawi dengan sifat yang sama dengan 
sifat-sifat yang disebutkan dalam Pasal 8 yang dilakukan 
dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan 
dan dominasi oleh suatu kelompok-kelompok rasial atas 
suatu kelompok atau kelompok ras lain dan dilakukan 
dengan maksud untuk mempertahankan rezim itu. 

Pasal 10 

Cukup jelas 

Pasal 11 

Ayat ( I )  

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan " I  (satu) hari" adalah dalam waktu 
24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tersangka 
ditangkap. 



Ayat (6) 

Cukup jelas 

Pasal 12 

Cukup jelas 

Pasal 13 

Cukup jelas 

Pasal 14 

Cukup jelas 

Pasal 15 

Cukup jelas 

Pasal 16 

Cukup jelas 

Pasal 17 

Cukup jelas 

Pasal 18 

Ayat ( 1 )  

Kewenangan penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia dimak udkan untuk menjaga 
obyektivitas hasil penyelidikan karena lembaga Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia adalah Jembaga yang bersifat 
independen. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "unsur masyarakat" adalah tokoh 
dan anggota masyarakat yang profesional, berdedikasi, 
berintegritas tinggi, dan menghayati di bidang hak asasi 
manusia. 
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Pasal 19 

Pelaksanaan "penyelidikan" dalam ketentuan ini dimaksudkan 
sebagai rangkaian tindakan Komisi Nasional HakAsasi Manusia 
dalam lingkup projustisia. 

Ayat ( I )  

Huruf a 
Cukup jelas 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan "menerima" adalah menerima, 
mendaftar, dan mencatat laporan atau pengaduan tentang 
telah terjadinya pelanggaran hak asa i manusia yang 
berat, dan dapat dilengkapi dengan barang bukti. 

Huruf c 

Cukup jelas 

Huruf d 

Cukup jelas 

Huruf e 

Cukup jelas 

Huruf f 

Cukup jelas 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan "perintah penyidik" adalah 
perintah tertul is  yang dikeluarkan penyidik atas 
permintaan penye l id ik  dan peny id ik  segera 
mengeluarkan surat per in tah sete lah mener ima 
permintaan dari penyelidik. 

Angka I )  

Cukup jelas 

1 5 2  



Angka 2) 

"Penggeledahan" dalam ketentuan in i  mel iput i  
penggeledahan badan dan atau rumah. 

Angka 3) 

Cukup jelas 

Angka 4) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 20 

Ayat ( l )  

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "bukti 
permulaan yang cukup" adalah bukti permulaan untuk 
menduga adanya tindak pidana bahwa seseorang yang 
karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti 
permulaan patut diduga sebagai pelaku pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat. 

Dalam penyelidikan tetap dihormati asas praduga tak 
bersalah sehingga hasil penyelidikan bersifat tertutup 
(tidak disebarluaskan) sepanjang menyangkut nama 
nama yang diduga melanggar hak asasi manusia yang 
berat esuai dengan ketentuan Pasal 92 Undang-undang 
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Yang dimaksud dengan "menindaklanjut i "  adalah 
dilakukannya penyidikan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 
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Ayat (3) 

Dalam ketentuan ini  yang d imak ud dengan "kurang 
lengkap" adalah belum cukup memenuhi unsur pelanggaran 
hak asa i manusia yang berat untuk dilanjutkan ke tahap 
penyidikan. 

Pasal 21 

Ayat( l )  

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud "unsur masyarakat" 
adalah terdiri dari organisas i  po l i t ik ,  organisas i  
kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, atau 
lembaga kemasyarakatan yang lain seperti perguruan tinggi. 

Kata "dapat" dalam ketentuan ini dimaksudkan agar Jaksa 
Agung dalam mengangkat penyidik ad hoc dilakukan e uai 

dengan kebutuhan. 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Ayat (5) 

Cukup jelas 

Pasal 22 

Cukup jelas 

Pasal 23 

Ayat ( 1 )  
Cukup jelas 



Ayat (2) 

Penuntut umum ad hoc dari unsur masyarakat diutamakan 
diambil dari mantan penuntut umum di Peradilan Umum 
atau oditur di Peradilan Militer. 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Pasal 24 

Cukup jelas 

Pasal 25 

Cukup jelas 

Pasal26 

Pada waktu pengambilan sumpah/janji diucapkan kata-kata 
tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk 
penganut agama Islam "Demi Allah" sebelum lafal sumpah dan 

untuk agama Kristen/Katolik kata-kata "Kiranya Tuhan akan 
menolong saya" sesudah lafal sumpah. 

Pasal 27 

Ayat ( I )  

Lihat penjelasan Pasal 4 

Ayat (2) 

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar majelis hakim 
selalu berjumlah ganjil. 

Ayat (3) 

Cukup jelas 
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Pasal 28 

Ayat ( I )  

"Hakim ad hoc" adalah hakim yang diangkat dari luar hakim 
karier yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi 
dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum 
dan negara kesejahteraan yang ber in t ikan  keadi I an ,  
memahami dan menghormati  hak asasi manu ia  dan 

kewajiban dasar manusia. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal 29 

Angka 1 

Cukup jelas 

Angka 2 

Cukup jelas 

Angka 3 

Cukup jelas 

Angka 4 

Yang dimak ud dengan "keahlian di bidang hukurn" adalah 
antara lain arjana syariah atau sarjana lulusan Perguruan 
Tinggi Ilmu Kepolisian. 

Angka 5 

Cukup jelas 

Angka 6 

Cukup jelas 

J 



Angka 7 

Cukup jelas 

Angka 8 

Cukup jelas 

Pasal 30 

Lihat penjelasan Pasal 26 

Pasa131 

Cukup jelas 

Pasal 32 

Cukup jelas 

Pasal 33 

Ayat( I )  

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat(4) 

Cukup jelas 

Ayat (5) 

Cukup jelas 

Ayat (6) 

Huruf a 

Cukup jelas 
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Huruf b 
Cukup jelas 

Huruf c 

Cukup jelas 

Huruf d 

Lihat penjelasan Pasal 29 Angka 4 

Huruf e 

Cukup jelas 

Huruf f 

Cukup jelas 

Huruf g 

Cukup jelas 

Hurufh 

Cukup jelas 

Pasal 34 

Cukup jelas 

Pasal 35 

Yang dimaksud dengan "kompensasi" adalah ganti kerugian 
yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu 
memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi 
tanggung jawabnya. 

Yang dimaksud dengan "restitusi" adalah ganti kerugian yang 
diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau 
pihak ketiga. 

Restitusi dapat berupa: 
a. pengembalian harta mi l ik ;  
b. pembayaran ganti kerugian untuk kehi langan atau 

penderitaan; atau 
c. penggantian biaya untuk tindakan tertentu. 



Yang dimak ud dengan "rehabilitasi" adalah pemulihan pada 
kedudukan semula ,  misa lnya kehormatan, nama ba ik ,  
jabatan, atau hak-hak lain. 

Pasal 36 

Cukup jelas 

Pasal37 

Cukup jelas 

Pasal 38 

Cukup jelas 

Pasa139 

Cukup jelas 

Pasal 40 

Cukup jelas 

Pasal 41 

Yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah apabila 2 
(dua) orang atau lebih sepakat akan melakukan pelanggaran hak 

asasi manusia yang berat. 

Pasal 42 

Cukup jelas 

Pasal 43 

Ayat ( 1 )  

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc, Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendasarkan pada 
dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat yang dibatasi pada locus dan tempos delicti tertentu 
yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini .  
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Ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal 44 

Cukup jelas 

Pasal 45 

Cukup jelas 

Pasal 46 

Cukup jelas 

Pasal 47 

Ketentuan dalam Pasal in i  dimaksudkan untuk memberikan 
alternatif penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat, dilakukan di luar Pengadilan HAM. 

Pasal 48 

Cukup jelas 

Pasal 49 

Dalam ketentuan i n i  d imaksudkan hanya berlaku untuk  

pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan yurisdiksinya 
berlaku bagi siapa saja baik ipil maupun militer. 

Pasal 50 

Cukup jelas 

Pasal 51 

Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4026 
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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 36 TAHUN 1990 

TENTANG 

PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD 

(KONVENSI TENTANG HAK-HAK ANAK) 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 

a. bahwa anak merupakan p o t e n s i  s u m b e r  daya i n s a n i  bagi 
pembangunan na ional karena itu pembinaan dan pengembangannya 
dimulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi 
pembangunan bangsa dan negara; 

b. bahwa pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian 
kesempatan untuk mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak 
saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa, dan 
negara melainkan diperlukan pula kerjasama intemasional; 

c. bahwa di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 26 Januari 1990, 
Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Convention 
on the Rights of the Child (Konven i tentang Hak-hak Anak) sebagai 
hasi l  Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang 
diterima pada tanggal 20 Nopember 1989;  

d. bahwa ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut pada huruf c, 
sudah tercakup di dalam peraturan perundang-undangan nasional 
mengenai anak; 

e. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden 
Republ i k  Ind ones ia kepada Ketua Dewan Perwak i lan Rakyat 
N o m o r :  2826!HK/I 960 tanggal 22Agustus 1960 tentang Pembuatan 
Perjanjian dengan Negara Lain,  dipandang perlu mengesahkan 
k o n ven s i ter ebut dengan Keputusan Pres iden ;  
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Mengingat: 

Pasal 4 ayat ( I )  dan Pasal 1 1  Undang-Undang Dasar 1945; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG 

PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD 

(KONVENSI TENTANG HAK-HAK ANAK) 

Pasal 1 

Mengesahkan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang 

Hak-Hak Anak) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik 

Indonesia di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 26 Januari 1990, 

sebagai hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang 

d i ter ima pada tanggal 20 Nopember 1 9 8 9  dengan pernyataan 

( declaration), yang sal inan naskah asl inya dalam bah as a Inggris 

sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden in i .  

Pasal 2 

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Keputusan Presiden in i  dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 25 Agustus 1990 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

SOEHARTO 

Di undangkan di Jakarta 
pada tanggal 25 Agustus 1990 

MENTERVSEKRETARIS NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

M O E R D I O N O  

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN I 990 NOMOR 57 
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PERNYATAAN 

(DECLARATION) 

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees the 
fundamental rights of the chi ld irrespective of their sex, ethnic or race. 
The Constitution pre cribes those rights to be implemented by national 
laws and regulations. 

The ratification of the Convention on the Rights of the Child by the 
Republic oflndonesia does not imply the acceptance of obligation going 
beyond the Constitutional l imits  nor the acceptance of any obligation to 
introduce any right beyond those prescribed under the Constitution. 

With reference to the provisions of Articles I ,  14 ,  16 ,  17 ,  2 1 ,  22, 
and 29 of this Convention, the Government of the Republic oflndonesia 
declares that i t  w i l l  apply these articles i n  conformity with its 
Constitution. 
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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 50 TAHUN 1993 

TENTANG 

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 

a. bahwa sesungguhnya manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha 
Esa yang h idup  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara, 
dianugerahi hak-hak asasi untuk dapat mengembangkan diri pribadi, 
peranan, maupun sumbangannya kepada masyarakat, negara, dan 
dunia; 

b. bahwa bang a Indonesia sebagai bagian dari masyarakat antar 
bangsa, menghormati Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa 
Bangsa; 

c. bahwa untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia tersebut 
dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum, maka 
pelaksanaannya perlu ditingkatkan dan dimantapkan; 

d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dalam butir a, b dan c 
dipandang perlu untuk membentuk uatu Komisi Nasional HakAsasi 
Manusia; 

Mengingat : 

Pasal 4 ayat ( I )  Undang-Undang Dasar 1945 ;  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG 
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA. 
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BAB I 

NAMA, ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN 

Pasal 1 

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan hak asasi m a n u s i a  di 
Indonesia, dibentuk suatu komisi yang bersifat na ional dan diberi nama 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya dalam Keputusan 
Presiden in i  disebut Komisi Nasional. 

Pasal 2 

Komisi Nasional berasas Pancasila. 

Pasal 3 

Komisi Nasional bersifat mandiri .  

Pasal 4 

Komisi Nasional bertujuan : 
a. Membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan 

hak asasi manusia sesuai dengan Panca ila, Undang-Undang Dasar 
1945,  dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia; 

b. Meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung 
terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan 
Manu ia Indones ia  seutuhnya dan pembangunan masyarakat 
Indones ia seluruhnya. 

BAB II 

KEG IATAN 

Pasal 5 

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana d imaksud da lam Pasal 4, 
Kom is i Nas ional melakukan kegiatan sebagai berikut : 
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a. menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai hak 
asasi manusia baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada 
masyarakat internasional; 

b. mengkaji berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 
hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai 
kemungkinan aksesi dan/atau ratifikasinya; 

c. memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia serta 
memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada badan 
pemerintahan negara mengenai pelaksanaan hak asasi manusia; 

d. mengadakan kerjasama regional dan internasional dalam rangka 
memajukan dan melindungi hak asasi manusia. 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN 

Pasal 6 

Susunan organisasi Komisi Nasional terdiri dari : 
a. Komisi Paripurna; 
b. Sub Komisi ; dan 
c. Sekretariat Jenderal. 

Pasal 7 

Keanggotaan Komis i  Paripurna terdiri  dari tokoh-tokoh nasional 
terkemuka. 

Pasal 8 

( 1 )  Kom isi Paripurna terdiri dari dua puluh l ima orang Anggota dengan 
seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua. 

(2) Ketua dan Wakil Ketua Komisi Paripurna d ipi l ih  oleh Anggota dan 
d ikukuhkan o leh Presiden. 
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(3) Untuk pertama kalinya Anggota Komis i  Paripurna diangkat oleh 
Presiden. 

(4) Tata cara pengangkatan keanggotaan Komisi Paripurna berikutnya 
diatur dalam Anggaran Dasar. 

(5) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota Komis i  
Paripurna ialah l ima  tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 
satu masajabatan. 

Pasal 9 

Komis i  Paripurna menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah 
Tangga dan Program Kerja Komisi Nasional. 

Pasal 10 

( I )  Komisi Nasional terdiri dari : 

a. Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan Masyarakat; 

b. Sub Komisi Pengkajian Instrumen Hak Asasi Manusia; 

c. Sub Komisi Pemantauan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia. 
(2) Setiap Sub Komisi dipimpin oleh Ketua dengan dibantu oleh Wakil 

Ketua dan staf sesuai dengan kebutuhan. 
(3) Ketua, Wakil Ketua, dan para Staf Sub Komisi bekerja secara puma 

waktu. 

Pasal 11 

Pelayanan kesekretariatan Komisi Nasional dise lenggarakan oleh 
Sekretari at J enderal. 

Pasal 12 

( I )  Sekretariat Jenderal dipimp in oleh Sekretaris Jenderal yang dipi l ih 
oleh Anggota Kom is i Paripurna serta diangkat dan diberhentikan 
o leh Ketua Komisi Nas ional .  
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(2) Sekretaris Jenderal bekerja secara puma waktu. 

Pasal 13 

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Komisi  Nasional 

dibebankan pada Anggaran Sekretariat Negara. 

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Komis i  Nasional 
dibebankan pada Anggaran Sekretariat Negara. 

BAB IV 

PENUTUP 

Pasal 14 

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 7 Juni 1993 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

S O E H A R T O  
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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 65 TAHUN 1998 

TEN TANG 

PENGESAHAN AMENDMENT TO ARTICLE 43 PARAGRAPH 2 OF 

THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD (PERUBAHAN 

TERHADAP PASAL 43 AYAT (2) KONVENSJ TENTANG 

HAK-HAK ANAK) 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: 

a. bahwa sebagai ha i i  Sidang Negara-negara Pihak pada Konvensi 
ten tang Hak-hak Anak pada tanggal I 2 De ember I  995, telah 
dihasi lkan Amendment to Article 43 Paragraph 2 of the Convention 
on the Rights of the Child (Perubahan Pasal 43 ayat (2) Konvensi 
Tentang Hak-hak  Anak)  dan disetuju i  o leh Majel i s  Umum 
Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, pada 
tanggal 2 I Desember I 995; 

b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden 
Republ ik  Indonesia kepada Ketua Dewan Perwaki lan Rakyat 
Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan 
Perjanjian-perjanjian dengan Negara la in ,  dipandang perlu untuk 
mengesahkan Amendment tersebut dengan Keputusan Presiden; 

Mengingat: 

Pasal 4 ayat ( I )  dan Pasal 1 1  Undang-Undang Dasar 1945;  
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN 

AMENDMENT TO ARTICLE 43 PARAGRAPH 2 OF THE 

CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD (PERUBAHAN 

TERHADAP PASAL 43 AYAT (2) KONVENSI TENTANG HAK 

HAK ANAK) 

Pasal 1 

Mengesahkan Amendment to Article 43 Paragraph 2 of the Convention 

on the Rights of the Child (Perubahan Pasal 43 ayat (2) Konven i Tentang 

Hak-hak Anak),  sebagai has i l  S idang Negara-negara Pihak pada 

Konvensi Ten tang Hak-hak Anak pada tanggal 1 2  Desember 1995 dan 

disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, 

Amerika Serikat, pada tanggal 2 1  Desember 1995,  yang salinan naskah 

aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia 

dilampirkan, sebagai bagian yang tidak terpi ahkan dari Keputusan 

Presiden ini .  

Pasal 2 

Apabi la  terjadi perbedaan penafs iran antara naskah terjemahan 

Amendment dalam bahasa Indonesia dengan sal inan naskah asl inya 

dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ,  maka yang 

berlaku adalah salinan naskah asl inya dalam bahasa Inggris. 
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Pasal 3 

Keputusan Presiden in i  mula i  berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar set iap orang mengetahuinya,  rnemerintahkan pengundangan 
Keputusan Presiden ini dengan penempatannyadalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 1 3  Apri l  1998 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

SOEHARTO 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 1 3  Apri l  1998  

MENTER! NEGARA SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

SAADILLAH MURSJID 
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Amendment to article 43 paragraph (2) 

of the Convention on the Rights of the Child 
Adopted at the Conference of the States parties on 1 2  December 1 9 9 5  

Decides to adopt the amendment to article 43, paragraph 2, of the 

convention on the Rights of the Chi ld,  replacing the word "ten" by the 
word "eighteen". 

Amendement au paragraphe 2 de l 'article 43 
de la Convention relative aux droits de l'enfant 

Adopte a la Conference des Etats parties le 1 2  decembre 1 9 9 5 .  

Decide d'appuyer l'amendement qu'i l est propose d'apporter au 

paragraphe 2 de l'article 43 de la Convention relative aux droits de 

l'enfant, a savoir remplacer le mot "d ix"  par le mot "dix-huit" .  

non�aK� K nyHKT)' ( 2 ) .  iTa:bH 4J KoHSCHUHH O npanax pe6eHK.a, 
�PHH�T�R Ha KoHtep�HUHH rocyaapcTi-y�&CTHHKo• 

12 aeKa6?A 1995 ro� 
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Enmienda al parrafo 2 del articulo 43 
de la convencion sobre los Derechos del ino 
adoptada a la conferencia de los E tados partes 

el 1 2  de diciembre de 1995 

Decide aprobar la enmiende propuesta al perrafo 2 de! articulo 43 de la 

convene ion sobre los Derechos de! Nino, por la cual se sustituiria la palatra "diez" 

por la palatta "dieciocho". 

I hereby certify that the foregoing 
text is a true copy of the Amandment 
to article 43,  paragraph (2)  of the 
convention on the Rights of the chi ld,  

adopted by the conference of  the 

States Parties which was held in New 
York on 1 2  December 1 9 9 5 ,  the 

original of which is deposited with the 
Secretary-General  of  the U n i t e d  

ations. 

For the Secretary-General 

The Legal counsel 
(Under-Secretary-General 

for Legal Affairs) 

Je cert i f ie  que le texte q u i  
precede est la copie conferme de 
l 'Amendement au paragraphe 2 de 
l'artide 43 de la Convention relative 

aux droits de l'enfant, adopte par la 
Conference de Etats parties, tenue 

a New York la 1 2  Decembre 1995,  
don't ! 'or ig inal  ce trouve depose 
aupres du Secretaire general de 
J'organisation des Nations Unies. 

Pour le Secretaire General 
Le Consei l ler Juridiqua 

(Secretaire general adjoint 

aux affaires jurid iques) 

United Nations, ew York 

2 I March I 996 

Hans Corell 

Organisation des Nat ions Unies 

ew York, le 2 I March 1996 
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Perubahan terhadap pasal 43, ayat (2) 

Konvensi Hak-hak Anak 
Telah diterima pada Pertemuan Negara-negara pihak pada tanggal 

1 2  Desember 1995  

Memutuskan untuk menerima perubahan terhadap pasal 43, ayat 2, 
Konvensi Hak-hak Anak, menggantikan kata "sepuluh" dengan kata 
"delapan belas" 

Dengan ini saya nyatakan bahwa naskah yang terlebih dahulu adalah 
salinan naskah resmi perubahan terhadap pasal 43, ayat (2) Konvensi 
Hak-hakAnak, yang tel ah diterima pada Pertemuan Negara-negara pihak 
yang di elenggarakan di New York pada tanggal 1 2  Desember 1995,  
sedangkan naskah asli disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan 
Bangsa-Bangsa. 

Untuk Sekretaris Jenderal 
Penasihat Hukum 
(Wakil Sekretaris Jenderal untuk Urusan Hukum) 

ttd 

Hans Corell 

Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York 
2 1  Maret 1996 
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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 83 TAHUN 1998 

TENTANG 

PENGESAHAN CONVENTION (NUMBER 87) CONCERNING 

FREEDOM OF ASSOCIATION AND PROTECTION OF THE 

RIGHTS TO ORGANISE (KONVENSI NOMOR 87 TENTANG 

KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN HAK 

UNTUK BERORGANISASI) 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 

a. bahwa sebagai hasil sidang Government Body International Labour 

Organisation, Amerika Serikat, pada tanggal 1 7  Juni 1948 telah 

d i ter ima Convention (Number 87) concerning Freedom of 

Association and Protection of the Rights to Organise, (Konvensi 

Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak 

Untuk Berorganisasi); 

b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden 

Republ ik  Indonesia kepada Ketua Dewan Perwaki lan Rakyat 

Nomor 2826/HK/I 960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian 

dengan Negara La in ,  d ipandang  per lu  un tuk  mengesahkan 

Convention tersebut dengan Keputusan Presiden; 

Mengingat: 

Pas al 4 ayat ( I )  dan Pasal 1 1  Undang-Undang Dasar 1945; 

177  



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN 

CONVENTION (NUMBER 87) CONCERNING FREEDOM OF 

ASSOCIATION AND PROTECTION OF THE RIGHTS TO 

ORGANISE (KONVENSI NOMOR 87 TENTANG KEBEBASAN 

BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN HAK UNTUK 

BERORGANISASI). 

Pasal 1 

Mengesahkan Convention (Number 87) concerning Freedom of 

Association and Protection of the Rights to Organise (Konvensi  
Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk 
Berorganisasi), yang telah diterima di San Francisco, Amerika Serikat, 

pada tanggal 1 7  Juni 1948 sebagai hasil Sidang Governing Body 

International Labour Organisation, yang naskah aslinya dalam bahasa 

Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana 
terlampir pada Keputu an Presiden ini .  

Pasal 2 

Apabi la  terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan 

Convention dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam 
bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ,  maka yang berlaku 
adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris. 
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Pasal 3 

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 

Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 5 Juni 1998 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 5 Juni 1998 

MENTER! NEGARA SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

AKBAR TANJUNG 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 98 
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CONVENTION No. 87 

Convention concerning Freedom of Association and Protection 

of the Right to Organise I 

The General Conference of the International Labour Organisation, 

Having been convened at San Francisco by the Governing Body of 
the International Labour Office, and having met in it Thirty 
first Session on 1 7  June 1948;  

Having decided to adopt, in the form of a Convention, certain 
proposals concerning freedom of as ociation and protection 
of the right to organise, which is the seventh item on the 
agenda of the session; 

Considering that the Preamble to the Constitution of the International 
labour Organisation declares "recognition of the principle 
of freedom of association" to be a means of improving 
conditions of labour and of establishing peace; 

Considering that the Declaration of Philadelphia reaffirms that 
"freedom of expression and of association are es ential to 
sustained progress". 

Considering that the International Labour Conference, at its Thirtieth 
Session, unanimously adopted the principles which should 
form the basis for international regulation; 

Considering that the General Assembly of the United Nations, at its 
Second Session, endorsed the e principles and requested the 
International Labour Organisation to continue every effort 
in order that it may be possible to adopt one or several 
international Conventions; 

adopts this ninth day of July of the year one thousand nine hundred 
and forty eight the following Convention, which may be cited as 
the freedom of Association and Protection of the Right to Organise 
Convention, 1948 

1
Date of coming into force: 4 July 1950 
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PART I. FREEDOM OF ASSOCIATION 

Article 1 

Each Member of the International Labour Organisation for which 
this Convention is in force undertakes to give effect to the following 

provisions. 

Article 2 

Workers and employers, without distinction whatsoever, shall have 
the right to establish and, subject only to the rule of the organisation 
concerned. to join organisations of their own choosing without previous 
authorisation. 

Article 3 

I .  Workers' and employers' organisations shall have the right to 
draw up their constitutions and rules, to elect their representatives in 
full freedom, to organise their administration and activities and to 
formulate their programmes. 

2. The public authorities shall refrain from any interference which 
would restrict this right or impede the lawful exercise thereof. 

Article 4 

Workers' and employers' organisations sha l l  not be l iable to be 
dissolved or su pended by administrative authority. 

Article 5 

Workers' and employers '  organisations sha l l  have the right to 

es tab l i sh  and j o i n  federations and confederations and any such 
organisation, federation or confederation hall have the right to affiliate 
with international organisations of workers and employers. 
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Article 6 

The provisions of Articles 2, 3 and 4 hereof apply to federations and 
confederations of workers' and employers' organisations. 

Article 7 

The acquisition of legal personality by workers' and employers' 
organisations, federations and confederations shal l  not be made subject 
to conditions of such a character as to restrict the application of the 
provisions of Articles 2, 3 and 4 hereof. 

Article 8 

I .  In exercising the rights provided for in this Convention workers 
and employers and their respective organisations, l ike other persons or 
organised collectivities, shall respect the law of the land. 

2. The law of the land shall not be such as to impair, nor shall it be 
so applied as to impair, the guarantees provided for in this Convention. 

Article 9 

1 .  The extent to which the guarantees provided for i n  th i s  
Convention shall apply to the armed forces and the police shall be 
determined by national laws of regulations. 

2. In accordance with the principle set forth in paragraph 8 of article 
1 9  of the Constitution of the International Labour Organisation the 
ratification of this Convention by any Member shall not be deemed to 
affect any existing law, award, custom or agreement in virtue of which 
members of the armed force or the police enjoy any right guaranteed by 
this Convention. 

Article 10 

In this Convention the term "organisation" means any organisation 
of workers or of employers for furthering and defending the interests of 
workers or of employers. 
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PART II. PROTECTION OF THE RIGHT TO ORGANISE 

Article 11 

Each Member of the International Labour Organisation for which 
th is  Convent ion is  i n  force undertakes to take al l  nece sary and 
appropriate measures to ensure that workers and employers may exercise 
freely the right to organise. 

PART III. MISCELLANEOUS PROVISIONS 

Article 12 

I .  In respect of the territories referred to in article 35 of the 
Constitution of the International Labour Organisation as amended by 
the Constitution of the International Labour Organisation Instrument of 
Amendment, 1946, other than the territories referred to in paragraph 4 
and 5 of the said article as so amended, each Member of the Organisation 
which ratifies this Convention shall communicate to the Director General 
of the International Labour Office with or as soon as posible after its 
ratification a declaration stating. 
( a) the territories in respect of which it undertakes that the provisions 

of the Convention shall be applied without modification; 
(b) the -territories in re pect of which it undertakes that the prov isions 

of the Convention shall be applied subject to modifications, together 
with details of life said modifications; 

(c) the territories in respect of which the Convent ion is inapplicable 
and in such cases the grounds on which it i inapplicab le ; 

(d) the territories in respect of which it reserves its decis ion. 
2. The undertakings referred to in subparagraphs (a) and (b) of 

paragraph 1 of this Article shal l  be deemed to be an integral part of the 
ratification and shal l have the force of ratification. 

3. Any Member may at any time by a subsequent declaration cancel 
in  who le or in part any reservations made in its orginal declaration in 
virtue of subparagraph (b), (c), or (d) of paragraph I of this Art ic le. 
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4. Any Member may, at any t ime at which th i s  Convention is  
subject to denunciation in accordance with the provisions of Article 1 6 ,  
communicate to the Director-General a declaration modifying in any 
other respect the terms of any former declaration and stating the present 
position in respect of such territories as it may specify. 

Article 13 

I .  Where the subject-matter of this Convention is within the self 
governing powers of any non-metropolitan territory, the Member 
responsible for the international relation of that territory may, in 
agreement with the government of the territory, communicate to the 
Director-General of the International Labour Office a declaration 
accepting on behalf of the territory the obligations of this Convention. 

2. A declaration accepting the obligation of this Convention may 
be communicated to the Director-General of the International Labour 
Office. 

( a) by two or more Members of the Organisation in respect of any 
territory which is under their joint authority; or 

(b) by any international authority responsible for the administration of 
any territory, in virtue of the Charter of the United Nations or 
otherwise, in respect of any such territory. 

3. Declarations communicated to the Director-General of the 
International Labour Office in accordance with the preceding paragraphs 
of this Article shall indicate whether the provisions of the Convention 
wi ll be applied in the territory concerned without modification or subject 
to modifications; when the declaration indicates that the provisions of 
the Convention will  be applied subject to modifications it shall  give 
details of the said modifications . 

4. The Member, Members or international authority concerned may 
at any time by a subsequent declaration renounce in whole or in part the 
right to have recourse to any modification indicated in any former 
dec laration. 
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5.  The Member, Members or international authority concerned 
may, at any t ime at which this Convention is subject to denunciation in 
accordance with the provis ions of Article 1 6 ,  communicate to the 
Director-General of the International Labour Office a declaration 
modifying in any other respect the terms of any former declaration and 
s ta t ing the present pos i t ion  in  respect of the app l ica t ion  of the 
Convention. 

PART IV. FINAL PROVISIONS 

Article 14 

The formal ratifications of thi Convention shall be communicated 
to the Director-General of the International Labour Office for registration. 

Article 15 

I .  This Convention shall be binding only upon those Members of 
the International Labour Organisation whose ratifications have been 
registered with the Director-General. 

2. It shall come into force twelve months after the date on which 
the ratifications of two Members have been registered with the Director 
General. 

3. Thereafter, th i s  Convention sha l l  come into force for any 
Member twelve months after the date on which its ratification has been 
registered. 

Article 16 

I .  A  Member wh ich ha ratified this Convention may denounce it 
after the expiration of ten year from the date on which the Convention 
first comes into force, by an act communicated to the Director-General 
of the International Labour Office for registration . Such denunciation 
hall not take effect unti l  one year after the date on which it is registered. 

2. Each Member wh ich has ratified this Convention and wh ich 
does not, with in the year following the expiration of the period of ten 
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years mentioned i n  the preceding paragraph, exercise the right of 
denunciation provided for in this Article, wi l l  be bound for another period 
of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the 
expiration of each period of ten years under the terms provided for in 
this Article. 

Article 17 

1 .  The Director-General of the International Labour Office shall 
notify all Members of the International Labour Organisation of the 
regi tration of a l l  rat if icat ions,  declarations and denunc iat ions  
communicated to him by the Members of the Organisation. 

2. When notifying the Members of the Organisat ion of the 
registration of the second ratification communicated to him, the Director 
General shall draw the attention of the Members of the Organisation to 
the date upon which the Convention wil l  come into force. 

Article 18 

The Director-General of the International Labour Office shal l  
communicate to the Secretary-General of the United Nations for 
registration in accordance with Article I 02 of the Charter of the United 
Nations full particulars of a l l  ratification , declarations and acts of 
denunciation registered by him in accordance with the prov isions of the 
preceding Articles. 

Article 19 

At such times as it may consider necessary the Governing Body of 
the International Labour Office shall present to the General Conference 
a report on the working of this Convention shall examine the desirab i l ity 
of placing on the agenda of the Conference the question of its revis ion 
in whole or in part. 

Artice 20 

1 .  Should the Conference adopt a new Convention rev ising th is 
Convention in whole or in part, then, unless the new Convention 
otherwise provides, 
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(a) the ratification by a Member of the new revi ing Convention shall 

ipso Jure i nvo lve the immediate denunciation of th is  Convention, 

notwithstanding the provisions of Article 1 6  above, if and when the 

new revising Convention shall have come into force; 

(b) as from the date when the new revising Convention comes into force, 
this Convention shal l  cease to be open to ratification by the Members. 

2. This Convention shall in any case remain in force in its actual 

form and content for those Members which have ratified it but have not 

ratified the revising Convention. 

Article 21 

The English and French versions of the text of this Convention are 

equally authoritative. 

1 8 7  





KONVENSI NOMOR 87 

KONVENSJ TENTANG KEBEBASAN BERSERIKAT 

DAN PERLINDUNGAN HAK BERORGANISASI 

BAGIAN I 

KEBEBASAN BERSERIKAT 

Pasal 1 

Setiap anggota Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dimana 
konvensi ini diberlakukan harus melaksanakan ketentuan-ketentuan 

berikut ini .  

Pasal 2 

Pekerja dan pengusaha, tanpa perbedaan apapun, mempunyai hak untuk 
mendirikan dan, tunduk hanya pada peraturan-peraturan organisasi 
tersebut, untuk bergabung pada organisasi-organisasi pi l ihan mereka 
tanpa otorisasi sebelumnya. 

Pasal 3 

1 .  Organisasi pekerja dan pengusaha mempunyai hak untuk menyusun 
konstitusi dan peraturan-peraturan, untuk memi l ih  wak i l-wakil  
mereka dengan penuh kebebasan, menentukan administrasi dan 
kegiatan-kegiatannya dan memformulasikan rencana-rencana 
mereka. 

2. Pemerintah wajib menghent ikan set iap campur tangan yang 
membatasi hak mereka ini atau yang menghalangi pelaksanaannya. 

Pasal 4 

Organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha tidak dapat dibubarkan 
atau ditunda oleh pemerintah. 

Pasal 5 

Organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha mempunyai hak untuk 
mend ir ikan dan bergabung dengan federasi-federasi dan konfederasi dan 
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organisasi apapun, federasi atau konfederasi mempunyai hak untuk 
berafiliasi dengan organisasi pekerja dan pengusaha internasional. 

Pasal 6 

Ketentuan-ketentuan pada pasal 2, 3 dan 4 dimaksud berlaku untuk 
federasi-federasi dan konfederasi dari organisasi-organisasi pekerja dan 
pengusaha. 

Pasal 7 

Penerimaan kepribadian yang sah oleh organisasi-organisasi, federasi 
federasi, konfederasi-konfederasi pekerja dan pengusaha tidak tunduk 
pada kondisi-kondisi karakter sebagaimana untuk membatasi penerapan 
ketentuan-ketentuan dalam pasal 2, 3 dan 4 di atas. 

Pasal 8 

1 .  Dalam melaksanakan hak-hak yang dimuat dalam Konvensi in i  
pekerja dan pengusaha dan organisasi-organisasi mereka masing 
masi ng, sama seperti orang-orang la in  atau perkumpulan  
perkumpulan lainnya, harus menghormati hukum negara setempat. 

2. Hukum negara setempat tidak menghalangi, ataupun dibuat untuk 
menghalangi, jaminan-jaminan yang dimuat dalam Konvensi ini .  

Pasal 9 

1 .  Tingkat dari jaminan yang dimuat dalam Konvensi in i  berlaku untuk 
anggota angkatan bersenjata dan pol is i  ditentukan oleh hukum 
nasional atau peraturan perundangan. 

2. Berkaitan dengan prinsip yang dinyatakan dalam ayat 8 pasal 1 9  
Undang-undang Organisasi Ketenagakerjaan Internasional, ratifikasi 

Konvensi ini oleh anggota manapun dianggap tidak mempengaruhi 

hukum yang sedang berlaku, penghargaan yang diterima (award), 

kebiasaan atau perjanjian demi kebaikan anggota-anggota angkatan 
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bersenjata atau pol is i  menikmati hak apapun yang dijamin oleh 
Konvensi in i .  

Pasal 10 

Dalam Konven i in i  ist i lah "organisasi" adalah organisasi manapun dari 
pekerja dan pengusaha yang memajukan dan membela interest para 
pekerja dan pengusaha tersebut. 

BAGIAN II 

PERLINDUNGAN HAK UNTUK BERORGANISASI 

Pasal 11 

Setiap anggota dari Organisasi Internasional dimana Konvensi 1 11 1  

diber lakukan mengambi l  hal-hal yang penting dan tepat untuk 
memastikan bahwa pekerja dan pengusaha dapat melaksanakan hak 
berorganisasi dengan bebas. 

BAGIAN III 

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN 

Pasal 14-2 1  :  Deklarasi dari aplikasi untuk wilayah-wilayah non 
metropolitan. 

BAGIAN I V .   

KETENTUAN-KETENTUAN AKHIR 

Pasal 14 -2 1  :  Standar Ketentuan-ketentuan akhir. 
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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 129 TAHUN 1998 

TENTANG 

REN CANA AKSI NASIONAL 

HAK-HAK ASASI MANUSIA INDONESIA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 

a. bahwa bangsa Indones ia  sebagai bagian dari masyarakat 
internasional menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi 
prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Piagam Perserikatan Bangsa 
Bangsa serta Deklarasi Universal mengenai Hak-hakAsasi Manusia. 

b. bahwa Deklarasi dan Program Aksi di bidang Hak-hak Asasi 
Manu ia (Vienna Declaration and Programme of Action of the World 
Conference on Human Rights) telah diterima pada Konferensi Dunia 
kedua mengenai Hak-hak Asasi Manusia di Wina, Austria pada 
tanggal 25 Juni 1993; 

c. bahwa penghormatan atas hak-hak asasi manusia telah dijamin oleh 
Pancasi la dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan 
pandangan hidup, falsafah bangsa dan landasan konstitusional bagi 
negara kesatuan Republik Indonesia; 

d. bahwa pelaksanaan hak-hak a asi manu ia di Indonesia perlu 
mempertimbangkan nilai-ni lai adat istiadat, budaya, agama dan 
tradisi bangsa serta tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama dan 
golongan; 

e. bahwa peningkatan pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi 
manusia mendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu 
pembangunan manusia eutuhnya dan pembangunan masyarakat 
seluruhnya; 
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f. bahwa untuk Jebih menjamin upaya pemajuan dan perlindungan hak 
hak asasi manu ia sesuai dengan dinamika perkembangan dan 
kebutuhan masyarakat Indonesia, dipandang perlu menyusun 
Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia dengan 
Keputusan Presiden; 

Mengingat : 

Pasal 4 ayat ( I ) ,  Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 3 1 ,  Pasal 33 dan 
Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI 

NASIONAL HAK-HAK ASASI MANUSIA INDONESIA. 

Pasal 1 

( 1 )  Menetapkan Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia 
Indonesia sebagaimana termaktub dalam Lampiran dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini. 

(2) Hakekat dan tujuan RencanaAksi Nasional Hak-hakAsa i Manusia 
Indonesia adalah untuk menjamin peningkatan pemajuan dan 
per l indungan hak-hak asas i  manus ia  di  Indones ia  dengan 
mempertimbangkan nilai-ni lai  adat istiadat, budaya dan agama 
bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945.  

(3) Rencana Aks i  Nas ional  Hak-hak Asas i  Manus ia  Indones ia  
sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 )  dilaksanakan secara bertahap 
dan berkesinambungan dalam suatu program 5 (lima) tahunan yang 
akan ditinjau dan disempumakan setiap 5 (lima) tahun. 
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Pasal 2 

( 1 )  Untuk melaksanakan Rencana Ak i Nas ional  Hak-h ak Asasi 

M a n u s i a  tersebut  d iben tuk  suatu P a n i t i a  Nas iona l  yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Jangsung kepada 
Presiden. 

(2) Tugas Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 )  adalah 

melaksanakan program kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak-hak 

Asa i Manusia Indonesia yang mencakup : 

a. Persiapan pengesahan perangkat internasional di bidang hak 

hak asasi manusia; 

b. Diseminasi informasi dan pendidikan di bidang hak-hak asasi 
manusia; 

c. Penentuan prioritas pelaksanaan hak-hak asasi manusia; 

d. Pelaksanaan isi perangkat internasional di bidang hak-hak asasi 

manusia yang telah disahkan. 

Pasal 3 

( 1 )  Susunan keanggotaan Panitia Nasional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat ( I )  adalah sebagai berikut:  

Penasehat: 

1 .  Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; 

2. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan 

Industri; 

3. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan 
Pengentasan Kemiskinan; 

Ketua merangkap anggota : 

Menteri Luar Negeri 

Wakil Ketua merangkap anggota : 

Menteri Kehakiman; 
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Anggota: 

1 .  Menteri Dalam Negeri; 

2. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata 
Republik Indonesia; 

3. Menteri Penerangan; 

4. Menteri Tenaga Kerja; 

5. Menteri Kesehatan; 

6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 

7. Menteri Agama; 

8. Menteri Sosial; 

9. Menteri Negara Sekretaris Negara; 

10 .  Menteri Negara Peranan Wanita; 

1 1 .  Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 

12.  J aksa Agung; 

1 3 .  Kepala Badan Koordinasi lntelijen Negara; 

14 .  Kepala BP 7 Pusat; 

1 5 .  Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; 

16 .  Ketua Umum Palang Merah Indonesia. 

(2) Menteri Luar Negeri selaku Ketua Panitia Nasional membentuk 
Panitia Pelaksana yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan 
tugas Panitia Nasional. 

Pasal 4 

Seluruh biaya yang diperlukan bagi pelak anaan kegiatan RencanaAksi 
Nasional ini dibebankan pada anggaran belanja Departemen Luar Negeri. 
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Pasal 5 

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 1 5  Agustus 1 998 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 
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LAMP IRA 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK I DO ESIA 

NOMOR 129 TAHUN 1998 

TANGGAL 1 5  AGUSTUS 1998 

RENCANA AKSI NASIONAL 

HAK-HAK ASASI MANUSIA INDONESIA 1998 - 2003 

I. MUKADIMAH 

I .  Sesungguhnya hak-hak asasi rnanusia bukan rnerupakan hal yang 
asing bagi bangsa Indonesia. Perjuangan rnelepaskan diri dari 
belenggu penjajah asing selama beratus-ratus tahun adalah 
perjuangan mewujudkan hak penentuan nasib sendiri sebagai 
hak asa i rnanusia yang paling rnendasar. Kornitrnen Indonesia 

dalarn pernajuan dan perlindungan hak-hak asasi manus ia  di 
seluruh wilayah Indonesia bersumber pada Pancasila, khususnya 
si la kedua yakni Kernanusiaan yang Adil dan Beradab serta 
pasal-pasal yang relevan dalarn UUD 1945 yang dirumuskan 
sebelum dicanangkan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi 
Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Di 
samping itu, nilai-nilai adat istiadat, budaya dan agama bangsa 

Indonesia juga menjadi sumber komitmen bangsa Indonesia 
dalarn pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. 

2. Upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia di 

Indonesia dilakukan berdasarkan prinsip-prin ip kesatupaduan, 
ke eimbangan dan pengakuan atas kondisi nasional .  Prinsip 
kesatupaduan berarti bahwa hak-hak ip i l ,  politik, ekonorni, 
osial, budaya dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan baik dalam penerapan, pernantauan 
rnaupun dalam penilaian pelaksanaannya. Prinsip keseimbangan 
mengandung pengertian bahwa di antara hak-hak asasi rnanusia 
perorangan dan kolektif serta tanggung jawab perorangan 
terhadap rnasyarakat dan bangsa rnemerlukan keseirnbangan dan 
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keselarasan. Hal ini sesuai dengan kodrat manusia sebagai 

makhluk individual dan makhluk sosial .  Keseimbangan dan 
keselara an antara kebebasan dan tanggung jawab merupakan 

faktor penting dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi 
manusia. Diakui bahwa hak-hak asasi manusia bersifat universal 
dan masyarakat internas ional  juga  te lah mengakui dan 
menyepakati bahwa pelaksanaannya merupakan wewenang dan 
tanggung jawab setiap pemerintah negara dengan 
memperhatikan sepenuhnya keanekaragaman tata nilai, sejarah, 

kebudayaan, sistem politik, tingkat pertumbuhan sosial dan 
ekonomi serta faktor-faktor Iain yang dimi l ik i  bangsa yang 

bersangkutan. 

3 .  Indonesia menyambut baik kerjasama internasional dalarn upaya 
pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia di eluruh 
atau di se t iap  negara termasuk Indones ia .  Kerjasama 
intemasional tersebut hams mengacu pada prinsip-prinsip dan 

tujuan-tujuan Piagam PBB khususnya dalam pasal 1 ayat ,3, 
pasal 55 dan 56 Piagam PBB. Kerja ama internasional di bidang 
hak-hak asasi manusia juga harus berdasarkan pada prinsip 

prinsip sal ing menghormati, persamaan derajat dan hubungan 
baik antar bangsa serta hukum internasional yang berlaku dengan 
memperhatikan kebutuhan nasional dan menghormati ketentuan 
ketentuan nasional yang berlaku. 

4. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pemajuan 

dan perlindungan hak-hak asasi manusia antara Iain telah 
ditunjukkan dengan pembentukan Komisi Nasional Hak-hak 

Asasi Manusia pada tahun 1993 .  Komisi Nasional Hak-Hak 
Asasi Manusia dibentuk dengan tujuan untuk membantu 
pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak 
hak asasi manusia dan meningkatkan perlindungan hak-hak asasi 
manusia demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional 
Indones ia yakni pembangunan masyarakat dan manus ia  
Indonesia seutuhnya. Komisi Nasional Hak-hakAsasi Manusia 
tersebutjuga dibentuk sesuai dengan keinginan dan kesepakatan 
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masyarakat internasional pada Konperensi Hak-hak Asasi 
Manusia Sedunia Kedua di Wina pada tahun 1993 yang secara 
konsensus mengesahkan Deklarasi dan Program aksi Wina. 

5. Sesuai dengan saran yang tertuang dalam Deklarasi dan Program 
Aksi Wina 1993 serta hasil Lokakarya Nasional HAM II yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia, Komisi Nasional 
Hak-hak Asasi Manusia dan PBB pada tanggal 24-26 Oktober 
1994, Indonesia telah merumuskan suatu RencanaAksi Nasional 
Hak-hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003 yang memuat 
langkah-langkah nyata yang akan dilakukan pada tingkat 
nasional dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Pelaksanaan 
RencanaAksi Nasional Hak-hakAsasi Manusialndone ia secara 
sistematis dan terpadu dengan tetap mengacu kepada butir-butir 
pedoman yang tertuang dalam Kebijaksanaan Pembangunan 
Lima Tahun Ketujuh dari Ketetapan MPR RI No. 1 1/MPRJl 998 
tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara diharapkan akan 
semakin memperkuat landasan ke arah pemantapan budaya 
penghormatan hak-hak asasi manusia dan pada akhimya akan 
memperkokoh sendi-sendi masyarakat Indonesia yang adil 
makmur dan sejahtera sesuai peri keadilan, kebenaran dan 
hukurn berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

II. REN CANA AKSI NASIONAL HAK-HAK ASASI MANUSIA 

INDONESIA 1998-2003 

6. Rencana Aks i  Nas iona l  Hak-hak Asas i  Manus i a  Indones ia  
1998 -  2003 terdiri dari empat p i lar utama yai tu :  

( 1 )  Persiapan pengesahan perangkat-perangkat internasional 
hak-hak asasi manusia. 

(2) Diseminasi dan pendidikan hak-hak asasi manusia . 

(3) Pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang ditetapkan sebagai 
prioritas. 

(4) Pelaksanaan isi  atau ketentuan-ketentuan berbagai perangkat 
internasional hak-hak asasi manusia yang telah disahkan 
Indonesia. 
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7. Suatu Panitia Nasional yang terdiri atas unsur Pemerintah dan 
masyarakat dibentuk sebagai suatu lembaga pelaksana program 
kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia 
Indonesia. 

Pengesahan Perangkat-Perangkat Internasional tentang Hak 

hak Asasi Manusia. 

8. Pengesahan perangkat-perangkat internasional hak-hak asasi 
manusia akan memperkuat dan mengembangkan perangkat 
perangkat hukum pada tingkat nasional sebagai upaya untuk 
menjamin pemajuan danperl indunganhak-hak asasi manusia 
secara lebih baik. Pengesahan perangkat-perangkat internasional 
hak-hak asasi  manus ia  juga akan menunjang kebijakan 
pembangunan hukum nasional yang menyesuaikan diri dengan 
norma-norma yang diterima secara internasional. 

9. Proses pengesahan ini perlu dilaksanakan secara arif bijaksana 
dan bertahap serta sesuai dengan dinamika perkembangan dan 
kebutuhan masyarakat Indonesia. Demikian pula halnya dengan 
prioritas pengesahan perangkat-perangkat intemasional hak-hak 
asasi manusia yang tel ah ditetapkan dapat disesuaikan mengikuti 
perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. 

10 .  Keberhasilan pada pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi 
manusia suatu bangsa sangat ditentukan oleh pemantapan 
budaya hak-hak asasi manusia dari bangsa tersebut melalui 
usaha-usaha secara sadar untuk menumbuhkan, menyemaikan 
dan meningkatkan rasa ke adaran dan pengetahuan seluruh 
anggota masyarakat mengenai hak-hak asasi manusia. 

1 1 .  Rasa kesadaran masyarakat mengenai hak-hak asasi manusia 
dapat ditumbuhkan dan d isemai serta ditingkatkan melalui 
penyebaran atau diseminasi keterangan tentang hak-hak asasi 
manus ia dengan cara dan sarana penyampaian yang tepat, 
dimana dan kapan saja. 

1 2 .  Pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak asasi manusia dapat 
diturnbuhkan, disemai dan ditingkatkan melalui cara dan sarana 
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pendidikan pada tingkat, sifat, tempat dan waktu apapun yang 

ada dan dipandang tepat. 

Diseminasi dan pendidikan hak-hak asasi manusia. 

1 3 .  Sebagai salah satu tolok ukur dalam kehidupan sosial manusia, 
penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia memerlukan 
suatu proses panjang mengingat sifat hak-hak asasi manusia yang 

sarat nilai .  Diseminasi dan pendidikan hak-hak asasi manusia 

adalah proses terbentuknya nilai, sikap, kebiasaan di dalam diri 
peserta didik sewaktu berinteraksi dengan lingkungan di bawah 

bimbingan para pendidik dalam arti yang luas seperti orang tua, 
guru, tokoh masyarakat dan para pemimpin. Diseminasi dan 
pendidikan hak-hak asasi manusia tidak akan memadai j ika ha! 
ini hanya merupakan suatu penyampaian informasi tentang hak 
hak asasi manusia secara sekejap, terpisah, tidak terkoordinasi 

dan tidak sistematis. Sebagai suatu tata nilai ,  hak-hak asasi 
manusia hendaknya dipahami, dihayati lalu diamalkan. 

14 .  Dalam rangka mengupayakan internalisasi nilai-nilai hak-hak 
asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari dari tingkat sedini 
mungkin dan pada ruang lingkup golongan masyarakat seluas 
mungkin, program diseminasi dan pendidikan hak-hak asasi 
manusia disampaikan antara lain pada tingkat universitas dan 
lembaga pendidikan tinggi lainnya, pendidikan jalur sekolah, 
pendidikan jalur keluarga dan media massa. 

Pelaksanaan hak-hak asasi manusia. 

1 5 .  Mengingat proses pengesahan perangkat-perangkat internasional 
hak-hak asasi manusia memerlukan waktu dan pemikiran secara 
matang, maka upaya pemajuan dan perl indungan hak-hak asasi 
manusia di Indonesia tidak harus menunggu rampungnya proses 
pengesahan tersebut. Indonesia yang telah, sedang dan akan terus 
melakukan upaya pemajuan dan perl indungan hak-hak asasi 
manus ia  per lu menyusun  suatu daftar pr ior i tas  kegiatan 



pelaksanaan, pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi menusia 
sesua i  kebutuhan dan perkembangan kehidupan sos ia l  
masyarakat Indonesia. 

1 6 .  Upaya pelaksanaan, pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi 
manusia, khususnya yang berkaitan dengan beberapajenis hak 
hak asasi manus ia yang sifatnya tidak bisa dikurangi (non 

derogable right) maupun karena pelanggarannya mudah 
digolongkan sebagai pelanggaran berat hak-hak asasi manusia 
dan mudah mencoreng citra bangsa, perlu ditetapkan sebagai 
prioritas. Di samping hak-hak asasi manusia ini, prioritas juga 
d iber ikan  u n t u k  per l i ndungan  kaum rentan  dan hak 
pembangunan. Kegiatan utama bi dang rencana aksi nasional ini 
mel iput i  d i seminas i  perangkat standar internasional untuk 
pejabat penegak h u k u m ,  h u k u m  d i s e m i n a s i  perangkat 
internasional mengenai penyiksaan dan penahanan sewenang 
wenang, pengajaran hak-hak asasi manusia kepada para pejabat 
penegak hukum, studi dan diseminasi tentang hukum humaniter, 
program khusus untuk hakim danjaksa, perlindungan kelompok 
rentan yakni wanita, anak dan buruh, dan pelatihan pengendalian 
huru hara. 

Pelaksanaan isi konvensi-konvensi hak-hak asasi manusia yang 

telah disahkan. 

1 7 .  Pengesahan berbagai perangkat internasional hak-hak asasi 
manus ia  mengandung kewajiban pelaporan dan berbaga i  
kewajiban-kewajiban la innya dalam melaksanakan isi atau 
ketentuan-ketentuan dalam perangkat yang telah d i  ahkan. 

1 8. Pelaksanaan Konvensi Hak-hak Anak 1989  yang tel ah d isahkan 
oleh Pemer intah RI dengan Keputusan Pres iden Repub l ik  
Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 mencakup berbagai kegiatan 
komprehens if antara Iain pembentukan institusi nasional dalam 
rangka pelaksanaan konvensi, kerjasama pengumpulan data, 
ev al u as i dan pengawasan ,  m o b i l i s a s i  sos ia l  masyarakat 
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mengenai prinsip-prinsip konvensi serta pengumpulan berbagai 
sumber day a yang ada, upaya pelatihan para pekerja sosial anak 
dan lokakarya bagi para polisi ,  petugas penjara, jaksa, hakim 
bidang peradilan anak, serta pembaharuan perundang-undangan 
dan penegak hukum. 

19 .  Pelaksanaan konvensi-konvensi tentang hak-hak wanita telah 

disahkan Pemerintah RI dengan Undang-Undang Nomor 68 

tahun 1 9 5 8  dan Hak-hak Pol i t ik Wanita tahun 1 9 5 2  serta 
Penghapu an Segala Bentuk Diskrimina i terhadap Wanita 1979 

dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti advokasi dan 
m o b i l i s a s i  s o s i a l ,  pemberdayaan pusat  kajian wan i ta ,  
pembaharuan perundang-undangan dan penegakan hukum yang 
efektif, penyusunan program nasional penghapusan tindak 
kekerasan terhadap wanita, berbagai langkah administratif dan 
kewajiban pemantauan dan pelaporan. 

III. PENUTUP 

20. Upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia 
bukanlah hal yang mudah dan dapat dilakukan dalam waktu 

ekejab, akan tetapi merupakan suatu pro es yang panjang seperti 
halnya proses pembangunan itu sendiri .  Karena i tu upaya 
tersebut perlu dilakukan secara terus-rnenerus, berkelanjutan dan 
terpadu oleh semua pihak yakni  pemerintah, organisasi  
organi asi sosial polit ik dan kemasyarakatan maupun berbagai 
lembaga- lembaga swadaya kemasyarakatan serta semua 
kalangan dan lapisan masyarakat dan warga negara. Indonesia 
senantiasa menyambut baik uluran bantuan bilateral, regional 

maupun internasional dalam memperkuat kemampuan nasional 
guna melaksanakan program pemajuan dan perlindungan hak 

hak  a sas i  m anu s  i  a, sesua i  dengan semanga t  kerjasama 

in ternasiona l  yang digar iskan oleh Piagam Perserikatan Bangsa- 
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Bangsa serta prinsip sal ing menghormati dan hubungan baik 
antar negara. 

2 1 .  Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia ini 
dimaksud untuk memperkuat upaya-upaya Indonesia dalam 
pemajuan dan perl indungan hak-hak asasi manusia rakyat 
Indone  ia ,  terutama masyarakat  yang rentan terhadap 
pelanggaran hak-hak asasi manusia. Rencana Aksi Nasional 
Hak-hak Asasi Manusia Indonesia ini sejalan dengan kebijakan 
nas iona l  d i  b idang hak-hak asasi  manu ia,  peningkatan 
kesadaran hukum dan pengenta an kemiskinan yang mendapat 
tempat utama dalam PELITA VII. Dalam rangka menjaga 
kesinambungan kebijakan dan berbagai program nasional di 
bi dang hak-hak asasi manusia, maka pelaksanaan Rencana Aksi 
Nasional Hak-hak A asi Manusia Indonesia in i  perlu dinilai 
u l ang  secara berkala guna menjamin pelaksanaan ecara 
komprehen if dan berkesinambungan demi tegaknya hukum, 
kebenaran dan keadilan dalam masyarakat Indonesia yang maju 
dan beradab. Sebagai komitmen Indones ia  dalam upaya 
pemajuan dan perlindungan semua hak-hak asasi manusia, 
maka hal-hal yang belum tercakup dalam Rencana Aksi 
Nas ional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003 serta 
upaya-upaya lebih lanjut akan dirumuskan dalam RencanaAksi 
Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia tahap berikutnya. 
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IV. PROGRAM KEGIATAN 

REN CANA AKSI NASIONAL 

HAK-HAK ASASI MANUSIA INDONESIA 

TAHUN 1998 - 2003 

NO. K E G I A T  A  N  

I. PENGESAHAN 

1. PRIORITAS 

a. Menetapkan beberapa perangkat internasional HAM yang perlu 
mendapat  pr ior i tas  untu k segera d i  ahkan berdasarkan  
rekomendasi dari instansi Pemerintah dan LSM terkait; 

Kegiatan: 

Tahun Pertama 

i. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; 

1 1 .  Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain 
yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan; 

i i i .  Konvensi Intemasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 

Tahun Kedua 

1 .  Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida: 

1 1 .  Konvensi Perbudakan. 

Tahun Ketiga 

Konvensi Internasional Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan 
Anggota-anggota Keluarganya. 

Tahun Keempat 

Konvensi Penghentian Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Prostitusi. 

Tahun Kelima 

Kovenan Internasional Hak-hak S ip i l  dan Pol it ik .  

Keterangan I .  I  .a. : 
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Kegiatan :  Tahun Pertama : (D ijadwalkan pu la  untuk  upaya 
mcrnpercepat pengesahan Protokol I dan I I Konvensi Jenewa serta 
beberapa Konvensi Ketenagakerjaan). 



NO. K E G  I A T A N  

b. Mengadakan studi mengenai berbagai perangkat internasional 
HAM yang akan disahkan, sesuai urutan prioritas; 

c. Menyiapkan rancangan piagam pengesahan; 

d. Menerjemahkan perangkat-perangkat internasional HAM yang 

akan disahkan; 

e. Penyebarluasan perangkat-perangkat intemasional HAM yang telah 
disahkan. 

2. HARMONISASI PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL. 

a. Melakukan studi dan pengkajian mengenai berbagai peraturan 
perundang-undangan serta peraturan nasional dan/atau peraturan- 
peraturan daerah yang relevan dengan perangkat-perangkat 
internasional HAM; 

I .  Peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

1 1 .  Merancang peraturan perundang-undangan yang baru. 

b. Merevisi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau 
merancang peraturan perundang-undangan yang baru sesuai dengan 
isi perangkat intemasional HAM yang telah disahkan; 

c. Memberikan pengarahan kepada para aparat penegak hukum terkait 

mengenai i i beberapa perangkat internasional HAM yang telah 

disahkan. 

Keterangan 1 . 1 . b .  

I .  I . e .  

I .  1 . d .  

Akan dilakukan oleh suatu kelompok kerja interdep. 
(Diperlakukan bantuan seorang tenaga ahli dari Kantor Pusat 
HAM PBB Jenewa). 
Akan dilakukan oleh sebuah kelompok kecil interdep. 
Diperlukan bantuan kerjasama teknis dari pu at HAM PBB 
Jenewa 

1 .2 .b .  Akan dilakukan oleh sebuah kelompok kerja an tar departemen. 
1 .2 .c .  Dipcrlukan bantuan teknis dari Kantor Pusat HAM PBB Jenewa. 
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NO. K E G  I A T A N  

3. KEWAJIBAN MEMBERIKAN LAPORAN 

a. Pembentukan sebuah lembaga nasional yang bertanggung jawab 
untuk penyusunan serta penyampaian laporan Indonesia kepada 
PBB; 

b. Perlunya koordinasi dan kon ultasi secara reguler antara badan- 
badan pemerintah dan LSM mengenai pelak anaan perangkat 
internasional HAM tersebut; 

c. Pelatihan mengenai penyusunan dan penyampaian laporan kepada 
badan-badan PBB tertentu; 

d. Penerjemahan dan penyebarluasan Panduan Pusat HAM tentang 
kewajiban pelaporan kepada lernbaga-lernbaga pemerintah terkait. 

DISEMINASI DAN PENDIDIKAN 

II. 1. DEKADE PBB MENGENAI PENDIDIKAN HAM 

a. Pembentukan sebuah kelompok kerja sebagai pelaksana kegiatan 
dekade; 

b. Menetapkan masalah-rnasalah prioritas yang berkaitan dengan 
Rencana Aksi PBB untuk Dekade Pendidikan HAM; 

c. Mengorganisir simposia pada tingkat daerah, nasional dan regional 
untuk bertukar pengalaman mengenai promosi pendidikan HAM; 

d. Pengembangan dan penyebarluasan bahan-bahan pengajaran HAM. 

Keterangan 1 .3.a. 

1 .3.b. 
1.3.c. 
I I .  I .a .  

1 1 . 1 . b .  
I  I .  I . e .  
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Lembaga ini akan terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah dari 
berbagai instansi. 
Diperlukan bantuan teknis dari Pusat HAM PBB Jenewa. 
Diperlukan bantuan teknis . 
Dilaksanakan sebagai tindak lanjut Deklarasi dan Program Aksi 
Wina 
Diperlukan bantuan teknis dari Pusat HAM .  
Sesuai rekomendasi Lokakarya tentang Pendidikan HAM untuk 
Pembangunan di Asia Pasifik, Manila 1 5  Desember 1995 



NO. K E G  I A T A N  

2. TINGKAT UNIVERSITAS DAN LEMBAGA PENDIDIKAN 

TINGGI LAINNYA 

a. Pembentukan Pusat Studi HAM; 

b. Pembentukan atau menambah perpustakaan HAM di universitas 
erta KOMNAS; 

c. Membentuk program studi bergelar di Indonesia atau rnengikuti 
program studi HAM di luar negeri (beasiswa); 

d. Pendidikan dan Pelatihan HAM bagi para aparat penegak hukum. 

3. PENDIDIKAN JALUR SEKOLAH 

a. Menyiapkan kurikulum HAM bagi pendidikan dasar, menengah 
dan perguruan tinggi, termasuk pendidikan di lingkungan perguruan 
agama; 

b. Menerjemahkan bahan-bahan pengajaran mengenai HAM; 

c. Pelatihan para guru di bidang HAM; 

Keterangan 1 1 .2 .a .  

1 1 .2 .b .  

1 1 .2 .c .  
1 1 .2 .d .  

1 1 . 2 . e .  

Sebagai langkah awal akan didirikan di beberapa Perguruan Tinggi 
di Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur serta satu universitas di 
luar Pulau Jawa. 
Diperlukan bantuan te k n is dari Pusat H A M  P B B  Jenewa dan 
lembaga-lembaga nasional terkait. 
D iperlukan bantuan biaya/beasiswa dari dalam maupun luar negeri. 
D iper lukan bantuan teknis dari Pu at HAM PBB Jenewa dan 
lembaga-lembaga lain. 
Diperlukan bantuan teknis dari beberapa organisasi internasional 
yang terkait. 
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NO. K E G  I A T A N  

4. PENDIDIKAN JALUR LUAR SEKOLAH 

a. Penyusunan bahan mengenai HAM yang mudah diserap oleh 
masyarakat awam; 

b. Memasukkan kesadaran HAM pada tingkat desa melalui program- 
program yang ada seperti KADARKUM, KELOMPENCAPIR dan 
PKK; 

c. Meningkatkan program penataran-penataran khususnya dari 
perspektif Sila Kedua Pancasila yang meliputi masalah HAM; 

d. Lokakarya dan diskusi panel mengenai organisasi sosial dan LSM; 

e. Penyuluhan mengenai konsepsi HAM di kelompok-kelompok 
minat seperti Majelis Taklim, Pramuka, Karang Taruna, di ! .  

5. PENDIDIKAN JALUR KELUARGA 

a. Pola asuhan anak; 

b. Family re-enforcement. 

6. MEDIA MASSA 

a. Penyelenggaraan lokakarya secara teratur dan pelatihan mengenai 
HAM bagi para wartawan media cetak, media e lektronik dan 
petugas-petugas penerangan; 

b. Mengadakan wawancara dan diskus i  di media elektronik (TV dan 
Radio) ; 

C. Menyebarkan bahan-bahan informasi mengenai HAM terrnasuk 

buku pegangan mengenai HAM; 

d. Tayangan mengenai HAM di Media Cetak dan Media Elekrronik; 

e. Pemanfaatan media tradis ional .  

Kcterangan 1 1 .4 .b .  

1 1 .6 .b .  

2 1 0  

Untuk ini perlu diadakan pengarahan mengenai konsepsi HAM 
kepada para penyu luh program-program tersebut. 
Bekerja amajuga dengan Departemen Kehak iman. 



NO. K E G I A T A  N  

III. MASALAH-MASALAH PRIORITAS MENGENAI PELAKSANAAN 
HAM 
(Khususnya mengenai hak untuk hidup, penahanan sewenang-wenang, 
penyiksaan, peradilan yang adil dan penghapusan kemiskinan). 

1. DISEMINASI BERBAGAI STANDAR INTERNASIONAL 
UNTUK PEJABAT PENEGAK HUKUM 

a. Penerjemahan dan publikasi bahan-bahan yang meliputi sebagai 
berikut: 
- Kode etik untuk para pejabat penegak hukum; 
- Prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekera an dan 

senjata api oleh para pejabat penegak hukurn: 

- Standar minimum mengenai perlakuan terhadap para tahanan; 

- Pencegahan dan penyelidikan efektif terhadap pelak anaan 
hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang, dan 
seketika; 

- Deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan 
dan penyalahgunaan kekuasaan; 

- Deklarasi tentang perlindungan bagi semua orang dari hilang 
secara paksa; 

- Catatan penjelasan untuk penyerahan informasi tentang 
hilangnya orang secara paksa atau tan pa persetujuan. 

b. Distribusi bahan-bahan; 

c. Lokakarya terpadu Hakim, Jak a, Po l i s i ,  Petugas Lembaga 
Pemasyarakatan mengenai masalah-masalah yang relevan. 

, 

Keterangan III. I .a .  
I I I . 1 . b .  

III. I . e .  

Dilakukan secara terpusat oleh satu instansi .  
Dilakukan secara terpusat. 
Dapat di lakukan setiap tahun m inimum 4 kal i .  

2 1 1  



NO. K E G  I A T A N  

2. DISEMINASI KONVENSI-KONVENSI INTERNASIONAL 

MENGENAI PENYIKSAAN DAN PENAHANAN EWENANG 
WENANG YANG TELAH DISAHKAN. 

a. Penggandaan teks konvensi-konvensi yang telah diterjemahkan 
tersebut; 

b. Distribusi paket informasi mengenai konvensi-konvensi tersebut 
dan kon ekuensinya. 

3. PENGEMBANGAN PENGAJARAN HAM KEPADA PARA 
PEJABAT PENEGAK HUKUM 

a. Formal (sebagai kegiatan Ekstra Kurikuler di Akademi Kepolisian, 
Akademi Mi liter dan Lembaga pendidikan lainnya); 

b. Informal (Ceramah, Santiaji). 

4. STUDI DAN DISEMINASI MENG EN AI HUKUM HUMANITER 
INTERNASIONAL 

a. Memperkuat tugas dan fungsi Komite Nasional yang sudah ada; 

b. Mendukung pusat-pusat kajian hukum humaniter yang sudah ada: 

- Memhentuk/memperkuat pcrpustak aan; 

- Program kunjungan dalam rangka studi perbandingan. 

c. Melanjutkan  s tud i  mengenai  Konvens i  Jenewa termasuk 
protokolnya dengan kemungkinan pengesahan; 

d.  Mengadakan lokakarya mengenai hukum hurnaniter; 

- Rencana sem inar regional ICRC-ASEAN. 

Keterangan l l l . 3 . a .  Studi perbandingan kepada aparat pe laksana Diklat tentang 
Pengembangan Pengajaran HAM di Juar negeri. 

l l l . 4 . c . d . :  Bekerjasama dengan Pantap Humaniter. 

2 1 2  



NO. K E G  I A T A N  

s .  PROGRAM SPESIFIK UNTUK PARA HAKIM DAN JAKSA 

a. Program dan pelatihan di bidang administrasi peradilan; 

b. Pelatihan di luar negeri untuk masalah tertentu yang menyangkut 
HAM. 

6. KELOMPOK RENTAN YANG MENJADI SASARAN. 

- Anak; 

- Wanita; 

- Tenaga Kerja (usia minimum, pekerja migran dan diskrirninasi); 

- Manusia lanjut usia. 

7. MASALAH-MASALAH YANG MENJADI SASARAN 

- Pertanahan; 

- Lingkungan. 

8. PELATIHAN MENGENAI PENGENDALIAN HURU-HARA. 

Keterangan 1 1 1 . 5 . b . :  Setahun 2 kali masing-masing l O orang 
1 1 1 .6 .  :  Perlu diadakan studi banding tentang Kedudukan Hukum dan 

Perlakuan terhadap Anak dan Tenaga Kerja Wanita di beberapa 
negara berkembang dan negara maju. 

l l l . 8 .  :  Pelatihan khusus untuk Palisi dan aparat keamanan. 

2 1 3  



NO. K E G I A T A N  

IV. PELAKSANAAN ISi KONVENSI-KONVENSI HAM YANG TELAH 

DISAHKAN 

A. PEMAJUAN DAN PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK 
HAK ANAK 

1. INSTITUSI NASIONAL 
a. Mcningka tkan peran lcmbaga nas iona l  yang sudah adu 

(In pres 2 / 1 9 8 9 :  Pani  ti a Nas iona l  un tuk  pengembangan 
Kesejahteraan Anak) dalam rangka pelaksanaan Konvensi 
Hak-hak Anak ; 

b. Mendirikan Lembaga Perlindungan Anak sebagai suatu bad an 
independen di bidang perlindungan anak-anak. 

2. KERJASAMA REGIONAL DAN INTERNASIONAL 
(SESUAI PASAL 23 KONVENSI) 

a. Melanjutkan pengaturan-pengaturan bilateral, regional dan 
intemasional dalam rangka memperkuat perlindungan anak 
anak khususnya, yang dapat mengarah kepada segala bentuk 
pelanggaran hak-hak anak, eksploitasi dan perdagangan gelap 
anak-anak; 

b. Meningkatkan konsultasi  regional untuk memperkuat 
pelaksanaan konvensi dan menciptakan mekanisme sub 
regional dalam rangka perlindungan hak-hak anak dalam 
kerangka mandat Biro kerjasama fungsional Sekretariat 
ASEAN. 

3. PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA EVALUASI 
DAN PENGAWASAN. 

a. Melakukan penelitian dan pengumpulan data mengenai anak 
anak yang berada dalam pemeliharaan alternatif/alternative 

care; 

b. Pengumpulan data mengenai tindakan semena-mena terhadap 
anak; 

c. Secara berkala memonitor kemajuan-kemajuan dalam 
melaksanakan CRC dengan melibatkan peran serta masyarakat 
(pemerintah, LSM, media dll) .  

Keterangan IV. I .a. 

IV.2.b. 

2 1 4  

Telah diben tuk institusi nasional berdasarkan lnpres 
No. 2 Tahun 1989 .  
Sejalan dengan Deklarasi KTT ASEAN V. 



NO. K E G I A T A  N  

4. MOBILISASI SOSIAL 

a. Memajukan kesadaran mengenai prinsip-prin ip Konvensi 
Hak-hak Anak dan meningkatkan kemampuan mereka untuk 

melak anakan ketentuan-ketentuan CRC melalui program 
program yang ada seperti PO YA DU, Keluarga Sejahtera, 
PKK. KHPPIA Agama/LSM; 

b. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan efektif antara pekerja 

sosial dan aparat penegak hukum; 

c. Mobilisasi sumber-sumber daya. 

- Kegiatan pengumpulan dana; 

- Mobilisasi sumber-sumber dana sektor masyarakat dan 
swasta dalam rangka membantu pemerintah untuk 
memberikan pelayanan dalam rangka memajukan hak 
hak anak; 

d. Memajukan pelaksanaan CRC melalui peningkatan peran dan 

nilai keluarga serta tanggung jawab orang tua; 

e. Menciptakan lingkungan media massa yang memihak kepada 
kebutuhan-kebutuhan dan penegakan hak-hak anak. 

5. PELATIHAN 

a. Pelatihan bagi para pekerja sos ia l  mengenai CRC dan 
menyangkut langkah-langkah pencegahan pelanggaran hak 
hak anak; 

b. Lokakarya bagi polisi, Petugas Lembaga Pemasyarakatan. 
Jaksa dan Hakim di bidang Peradilan Anak/Remaja. 

Keterangan IV.4.b. : Studi banding minimal setahun sekali di negara berkembang dan 
negara maju. 

IY.4.c. : Mengajak peran serta UNICEF untuk menyediakan penasehat ahli 
dan bantuan dana yang memadai sesuai mandatnya. 
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6. PEMBAHARUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

DAN PENEGAKAN HUKUM 

a. Harmonisa i peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. Membuat aturan mengenai prosedur petunjuk pelaksana investigasi 
bagi kenakalan remaja; 

c. Mempercepat dikeluarkannya suatu peraturan perundang-undangan 
yang menyeluruh mengenai administrasi peradilan anak/remaja; 

d. Peraturan perundang-undangan yang menyeluruh mengenai 
perlindungan anak; 

e. Peraturan perundang-undangan yang menyeluruh mengenai 
pengangkatan anak; 

f. Menyiapkan program rehabilitasi bagi korban kenakalan remaja; 

g. Mencapai kesepakatan interdep dalam rangka kemungkinan 
pencabutan Deklarasi sebagaimana dilampirkan pada Keputusan 
Presiden omor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention 

on the Rights of Child (Konvensi ten tang Hak-hak Anak). 

B. PEMAJUAN DAN PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK 

HAK WANITA 

1. ADVOKASI DAN MOBILISASI SOSIAL 

a. Pemasyarakatan CEDAW termasuk studi  perbandingan 
mengenai CEDAW dan segenap perundangan serta peraturan 
na iona l  di semua Departemen pemer intah ,  LSM dan 
masyarakat umum, yang meliputi : 
- Penyebarluasan paket informasi mengenai CEDAW; 
- Lokakarya dan pertemuan-pertemuan l a i n  mengenai 

CEDAW; 

b. Memperkuat pusat-pusat studi wanita yang sudah ada dan 
program pengembangan peran wan i t a  d a l a m  rangka 
memajukan peran wanita, yang mel ipu t i :  
-  Memperkuat hubungan/kerjasama antara PSW dengan 

Pemerintah Daerah; 
Meningkatkan dukungan dalam rangk a mendorong kerja 
PSW untuk mengkaji kondisi-kondisi yang menghambat; 
Memajukan koordina i yang leb ih baik di antara PSW; 
Kampanye pendidikan umum mengenai CEDAW. 



NO. K E G I A T A  N  

c. Menerjemahkan Deklarasi dan kerangka Aksi Beijing hasil 
Konferensi Dunia Wanita ke-4 dalam rangka mempermudah 
penyebarluasannya. 

2. PEMBAHARUAN PERATURAN PERUNDANG- 

UNDANGAN DAN PENEGAKAN HUKUM. 

a. Mengembangkan uatu program Jegislatif untuk harmonisasi 
hukum nasional dengan standard CEDAW, yang mencakup: 

Pengkajian peraturan perundang-undangan nasional 
(s tud i  banding antara peraturan perundang-undangan 
nasional dengan CEDAW); 
Mengembangkan agenda legi latifberdasarkan studi dan 
standard minimum yang dapat disetujui; 

Melaksanakan program di bidang legislatifyang bertujuan 
ke arah ha rmon i sa s i  menye luruh  dari  peraturan 
perundang-undangan nasional dengan CEDAW; 

b. Mengembangkan standar minimum untuk wanita dalam 
lingkup rumah tangga, tempat bekerja dan masyarakat. 

Lokakarya nasional untuk mencapai konsensus dalam 
upaya melaksanakan ketentuan CEDAW; 
Mengembangkan petunjuk umum pelaksanaan ketentuan 
CED AW; 

Mengembangkan petunjuk umum mengenai perlindungan 
hak-hak wanita pekerja dengan merujuk kepada standar 
standar dasar ILO: 

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. /00): 

The Discrimination (Employment and occupation) 
Convention, 1958(No. Ill);  

The Workers' with Family Responsiblities Convention, 
1981 (No. 156); 

The Part-Time Work Convention, 1994 (No. 175); 

c. Memajukan penegakan hukum dalam rangka menjam in 
pelaksanaan CEDA W. 
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3. PROGRAM NASIONAL PENGHAPUSAN TINDAK 

KEKERASAN TERHADAP WANITA 

Kegiatan: 

a. Mendorong kesadaran masyarakat mengenai perlunya melaporkan 
segala bentuk tindak kekerasan terhadap wanita baik kepada Polisi , 
ketua RT, RW. kelurahan maupun organisasi osial/LSM terkait 
apabi la ada; 

b. Mendorong upaya-upaya pembuatan data sta r is t ik  mengenai kasus 
kasus tindak kekerasan terhadap wanita; 

c. Meningkatkan kemampuan ma yarakat untuk membantu wanita 
korban tindak kekerasan; 

d. Menciptakan juklak pemeriksaan dan penahanan sementara oleh 
aparat kepolisian dalam hal penahanan tersangka wanita serta 
standar-standar minimum dalam hal penanganan narapidana wanita 
di Lembaga Pernasyarakatan; 

e. Memperkuat peran wanita dalam serikat pekerja dan memajukan 
kemampuan organisasinya. 

4. LANGKAH-LANGKAH ADMINISTRATIF 

a. Memasukkan CEDAW ke dalam program dan kebijakan nasional; 

b. A loksi dana (APBN/APBD) untuk melaksanakan CEDAW; 

c. Me laksanakan CEDAW pada semua tingkatan adm in istratif; 

d. Mengembangkan program penajaman gender (gender streamlining) 
pada semua lembaga pemerintah. 

Keterangan IV .3 .a. :  Sesuai Resolusi PBB No. 48/104, 20 Desember I 993 yang memuat 
Deklarasi Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Wanita serta 
Resolusi  No .  8 Konferensi ke-9 PBB mengena i Pencegahan 
Kejahatan dan Perlakuan terhadap Tersangka. 

IV .4 .a. : Termasuk pengesahan Optional Protocol terhadap Konvensi  
Penghapu an D iskr im inasi terhadap Wanita . 
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5. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN 

a. Mengembangkan suatu s is tem/mekanisme untuk memantau 

pematuhan pelaksanaan ketentuan CEDAW; 

b. Mengembangkan indikator pemantauan untuk mengkaji kemajuan; 

c. Studi mengenai tata cara melaksanakan CEDAW; 

d. Pertemuan tahunan na ional mengenai evaluasi hasil-hasil studi 
mengenai CEDAW; 

e. Publikasi dan peningkatan serta tindak lanjut ha i l -hasi l  studi 
ternuan-ternuan: 

f. Persiapan pembuatan laporan berkala kepada badan pengawas 

treaty - PBB, mengenai pelaksanaan CEDAW di Indonesia. 

Keterangan IY.b.5.f. Dilakukan oleh suatu kelompok interdepartemental dengan 
mengikutsertakan KOMNAS HAM dan LSM terkait 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 
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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 181 TAHUN 1998 

TENTANG 

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: 

a. bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjamin emua warga negara 
mempunya i  kedudukan yang sama di dalam hukum dan 
pemerintahan; 

b. bahwa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 ,  
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
Terhadap Wanita Tahun 1979 (Convention on The Elimination of 
All Forms of Discrimination Against Women), dan Konvensi 
Menentang Penyik aan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang 
Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Wanita 
(Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment), dan Deklarasi PBB 1993 
tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, segala bentuk 
kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk 
pelanggaran atas hak-hak asasi manusia. 

I  

c. bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum, 
upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya dan 
menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan perlu lebih 
ditingkatkan dan diwujudkan secara nyata; 

d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dalam butir a, b, dan c, 
dipandang perlu membentuk suatu Komisi Nasional Anti Kekerasan 
Terhadap Perempuan yang bersifat independen; 
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Mengingat : 

Pasal 4 ayat ( 1 )  dan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945;  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMISI NASIONAL 
ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN. 

BABI 
PEMBENTUKAN, ASAS, DAN SIFAT 

Pasal 1 

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan 
terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan 
yang dilakukan terhadap perempuan, dibentuk Komisi yang bersifat 
nasional yang diberi nama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap 
Perempuan. 

Pasal 2 

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan bera askan 
Pancasila. 

Pasal 3 

Komis i  Nas iona l  Ant i  Kekerasan Terhadap Perempuan bers ifat 
independen. 

BAB II 
TUJUAN DAN KEGIATAN 

Pasal 4 

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan bertujuan : 
a. penyebarluasan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap 

perempuan yang berlangsung di Indones ia; 
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b. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala 
bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia; 

c. peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk 
kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asa i manusia 
perempuan. 

Pasal 5 

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan melakukan 
kegiatan: 

a. penyebarluasan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap 
perempuan I n d o n e s i a  dan upaya-upaya pencegahan dan 
penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan 
terhadap perempuan; 

b. pengkajian dan penelitian terhadap berbagai instrumen Perserikatan 
Bangsa-Bangsa mengenai  perl indungan hak asasi manus ia  
perempuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta 
menyampaikan berbagai saran dan pertimbangan kepada pemerintah, 
lembaga legislatif dan masyarakat dalam rangka penyusunan dan 
penetapan peraturan dan kebijakan berkenaan dengan upaya-upaya 
pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap 
perempuan Indonesia serta perlindungan dan penegakan hak asasi 
manu ia bagi perempuan; 

c. pemantauan dan penelitian, termasuk pencarian fakta, tentang segala 
bentuk kekerasan terhadap perempuan serta memberikan pendapat, 
saran dan pertimbangan kepada pemerintah; 

d. penyebarluasan hasil pemantauan dan penelitian atas terjadinya 

segala bentuk kekerasan terhadap perempuan kepada masyarakat; 

e. pelaksanaan kerja sama regional dan internasional dalam rangka 
meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan 
terhadap perempuan dalam rangka mewujudkan penghapusan segala 
bentuk kekerasan terhadap perempuan. 
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BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 

DAN KEANGGOTAAN 

Pasal 6 

Susunan organisas i  Komis i  Nasional  Anti  Kekerasan Terhadap 
Perempuan terdiri dari : 
a. Komisi Paripuma; 
b. Badan Pekerja. 

Pasal 7 

Anggota Komisi Paripuma adalah tokoh-tokoh yang : 

a. tel ah aktif memperjuangkan hak asasi manusia dan/atau memajukan 
kepentingan perempuan; 

b. mengakui adanya masalah ketimpangan jender; 

c. menghargai pluralitas agama dan ras/etnisitas dan peka terhadap 
perbedaan kelas ekonomi; 

d. peduli terhadap upaya pencegahan dan penghapu an segala bentuk 
tindak kekera an terhadap perempuan Indonesia. 

Pasal 8 

( I )  Komis i  Par ipurna terdir i  dari 1 5  ( l ima  be l a s )  sarnpai dengan 
2 1  (dua pu luh satu) orang anggota dengan seorang Ketua dan dua 
orang Wakil Ketua. 

(2) Ketua dan Wakil Ketua Komisi Paripuma d ip i l ih oleh anggota. 

(3) Untuk pertama kalinya anggota Komisi Paripurna diangkat oleh 
Presiden. 

(4) Komisi Paripuma menyediakan kursi keanggotaan bagi tokoh-tokoh 

daerah yang memenuhi persyaratan anggota. 
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Pasal 9 

Masajabatan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan 
Wakil Ketua serta anggota Komisi Paripuma diatur dalam Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komisi. 

Pasal 10 

Komisi Paripurna mengadakan Rapat Paripurna sekurang-kurangnya 
(satu) kali dalam I (satu) tahun. 

Pasal 11 

Badan Pekerja dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, yang dipil ih dan 
diangkat oleh Komisi Paripurna. 

Pasal 12 

( 1 )  Badan Pekerja terdiri dari : 
a. Divisi Pemantauan dan Penelitian; 
b. Divisi Pengkajian dan Pembaharuan Perangkat Hukum; 
c. Divisi Advokasi dan Pendidikan Masyarakat. 

(2) Setiap Divisi terdiri dari seorang Koordinator dan anggota Divisi 
sesuai dengan kebutuhan. 

Pasal 13 

( 1 )  Sekretaris Jenderal bertugas mengelola pelaksanaan Program Kerja. 

(2) Sekretaris Jenderal bekerja puma waktu dan mendapatkan 
kompensasi atas pekerjaannya. 

(3) Sekretaris Jenderal dicalonkan oleh rapat anggota Komisi Paripurna. 

Pasal 14 

Masa Kerja Sekretaris Jenderal akan ditentukan dalam Anggaran Dasar 
dan Anggaran Rumah Tangga. 

Pasal 15 

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal dibantu oleh 
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Sekretaris, beberapa Staf Administratif dan seorang penanggung jaw ab 
hubungan masyarakat. 

BAB IV 

PEMBIAYAAN 

Pasal 16 

( I )  Segala pembiayaan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi 
pelaksanaan tugas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap 
Perempuan dibebankan pada Pemerintah. 

(2) Untuk pelaksanaan program kerja, Komisi Nasional Anti Kekerasan 
Terhadap Perempuan dapat mencari sumber dana dari sumber 
sumber lain dari masyarakat luas yang tidak mengikat. 

B A B V  

PENUTUP 

Pasal 17 

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 9 Oktober 1998 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

BACHAR UDDIN JUSUF HABIBIE 
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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 31 TAHUN 2001 

TENTANG 

PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA 

PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT, PENGADILAN 

NEGERI SURABAYA, PENGADILAN NEGERI MEDAN, DAN 

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : 

a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta 
memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman 
kepada perorangan dan masyarakat dipandang perlu membentuk 
Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri di beberapa 
kota besar yang bertugas memeriksa dan memutuskan perkara 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-undang 
Norn or 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, perlu 
menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan 
Hak Asas i  M a n u s i a  pada Pengadi lan Negeri Jakarta Pusat ,  
Pengadi lan egeri Surabaya ,  Pengadi lan Negeri Medan, dan 
Pengadi lan Negeri Makassar; 

Mengingat: 

I .  Pasal 4 ayat ( 1 )  Undang-Undang Dasar 1945 ;  

2. Pasal 45 ayat ( I )  Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan Hak A as i  Manus ia (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 208. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN 

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA PADA PENGADILAN 

NEGERI JAKARTA PUSAT, PENGADILAN NEGERI 

SURABAYA, PENGADILAN NEGERI MEDAN, DAN 

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR. 

Pasal 1 

Membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia, pada Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, 
dan Pengadilan Negeri Makassar. 

Pasal 2 

( I )  Daerah hukum Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Kepulauan 
Bangka Belitung, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan 
Kalimantan Tengah; 

(2) Daerah hukum Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan 
Negeri Surabaya mel iput i  wilayah Propins i  Ja_wa Timur, Jawa 
Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bal i ,  Kalimantan Selatan, 
Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur ; 
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(3) Daerah hukum Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan 

Negeri Medan meliputi wilayah Propinsi Sumatera Utara, Daerah 

Istimewa Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat; 

(4) Daerah hukum Pengadilan Hak Asasi Manu ia pada Pengadilan 

Negeri Makas ar meliputi wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, 

Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, 

Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya. 

Pasal 3 

Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pengadaan 

sarana dan prasarana Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri 

Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar dibebankan pada anggaran 

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 

Pasal 4 

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 

Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal I 2 Maret 200 I 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

ABDURRAHMAN WAHID 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 1 2  Maret 200 I 

SEKRETARISNEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

DJOHAN EFFENDI 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDO ESIA TA HUN 200 I NOMOR 1 9  
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KEPUTU AN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 48 TAHUN 2001 

TENTANG 

SEKRETARIAT JENDERAL 

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 1  Undang-undang 
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dipandang perlu 
menetapkan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
dengan Keputusan Presiden; 

Mengingat: 

I .  Pasal 4 ayat ( 1 )  Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor I 65, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3886); 

3 .  Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1 9 7 4  tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3890); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan 
Pegawai Negeri Sipi l  Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor  1 9 7 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4018) ;  
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MEMUT KA 

Menetapkan : 

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SEKRETARIAT 
JENDERAL KOMIS! NASIONAL HAK ASASI MANUSIA. 

BABI 
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 

Pasal 1 

( l )  Sekretariat Jenderal Komisi Na ional Hak Asasi Manusia yang 
selanjutnya dalam Keputusan Presiden in i  disebut Sekretariat 
Jenderal Komnas HAM adalah Aparatur Pemerintah yang berbentuk 
badan ke ekretariatan. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Jenderal Komna HAM 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komnas 
HAM. 

Pasal 2 

Sekretariat Jenderal Komnas HAM mempunyai tugas menyelenggarakan 
dukungan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Komnas 
HAM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan 
terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas 
HAM. 

Pasal 3 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
Sekretariat Jenderal Komnas HAM menyelenggarakan fungsi : 
a. memberikan dukungan teknis operasional kepada Komnas HAM; 
b. menyelenggarakan kegiatan koordinasi, sinkronisas i , dan integrasi 

administrasi kegiatan dan t indak lanjut Komnas HAM; 
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c. memberikan pelayanan administra i dalam penyusunan rencana dan 
program kerja Komnas HAM; 

d. memberikan pelayanan administra i dalam kerja sama Komnas 
HAM dengan lembaga Pemerintah dan lembaga non Pemerintah 
terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri; 

e. menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan 
dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat 
Jenderal Komnas HAM; 

f. menyelenggarakan kegiatan administrasi keanggotaan Komnas 
HAM serta melaksanakan pembinaan organisasi ,  administrasi 
kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Sekretariat Jenderal 
Komnas HAM. 

BAB II 

ORGANISASI 

Pasal 4 

( 1 )  Sekretariat Jenderal Komnas HAM dipimpin oleh seorang Sekretaris 
Jenderal Komnas HAM, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden 
ini disebut Sesjen Komnas HAM. 

(2) Sesjen Komnas HAM dijabat oleh seorang Pegawai Negeri yang 
bukan anggota Komnas HAM. 

Pasal 5 

Sesjen Komnas HAM mempunyai tugas memimpin Sekretariat Jenderal 
Komnas HAM sesuai dengan tugasnya , memb ina eluruh satuan 
organisas i di l ingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM agar 
berdaya guna dan berhasil guna, menentukan kebijaksanaan tekn is 
pelaksanaan kegiatan Sekretariat Jenderal Kornn as HAM, serta membina 
dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan instansi/lembaga lain 
di luar Sekretariat Jenderal Komnas HAM. 

233 



Pasal 6 

( I )  Dal am melaksanakan tugasnya Sesjen Komnas HAM di ban tu oleh 
sebanyak-banyaknya 5 (lima) biro. 

(2) Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian dan masing 
masing Bagian terdiri dari ebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagi an. 

(3) Di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM dapat diangkat 
jabatan fungsional, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB III 

KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,DAN 

PEMBERHENTIAN 

Pasal 7 

( 1 )  Sesjen Komnas HAM adalah jabatan eselon Ia. 

(2) Kepala Biro adalah jabatan eselon Ila. 

(3) Kepala Bagian adalah jabatan eselon Illa. 

(4) Kepala Sub Bagian adalah jabatan eselon IVa. 

Pasal 8 

( I )  Sesjen Kornn as HAM diangkat dan di berhentikan oleh Presiden atas 
usu! Sidang Paripurna Komnas HAM. 

(2) Kepala Biro dan j abatan-j abatan di bawahnya d iangkat dan 
diberhentikan oleh Sesjen Komnas HAM. 

(3) Pejabatjabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Se jen 
Komnas HAM. 
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B A B V  

TATA KERJA 

Pasal 9 

Seluruh unsur di Iingkungan Sekretariat Jenderal Komna HAM dalam 
melaksanakan tuga nya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, 

dan sinkronisasi, baik di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM 

sendiri maupun dalam hubungan antar in tansi/lembaga sesuai dengan 
tuga masing-masing. 

B A B V  

PEMBIAYAAN 

Pasal 10 

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal 
Komnas HAM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara. 

BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 11 

Jika dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, 
Sekretariat Jenderal Komnas HAM dapat membentuk kelompok kerja. 

BAB VII 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 12 

Rincian dan rumusan tuga , fungsi dan susunan organi asi, serta tata 
kerja Sekretariat Jenderal Komnas HAM ditetapkan oleh Sesjen Komnas 
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HAM, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri 
yang bertanggung jaw ab di bi dang pendayagunaan aparatur negara. 

Pasal 13 

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini , maka segala ketentuan yang 
mengatur mengenai  Sekretariat Jenderal Komnas HAM dalam 
Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional 
Hak Asasi Manusia, dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 14. 

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 6 April 200 l 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

ABDURRAHMAN WAHID 
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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA 

NOMOR 53 TAHUN 2001 

TENT ANG 

PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC 

PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: 

a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 43 ayat ( I )  Undang-undang 
Norn or 26 Tahun 2000 ten tang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang 
menentukan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, yang 
terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, diperiksa dan diputus oleh 
Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc; 

b. bahwa sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 26 
Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pembentukan 
Pengadilan HakAsasi Manusia Ad Hoc dilakukan atas usul Dewan 
Perwakilan Rakyat; 

c. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republ ik Indonesia melalui  
Keputusan Nomor 44/DPR RI/111/2000-200 I tanggal 2 1  Maret 2001 
telah menyetujui pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad 
Hoc terhadap dugaan pelanggaran Hak Asas i Manusia yang berat 
yang terjadi di Timor T imur dan di Tanjung Priok pada tahun 1984 ,  
yang kemudian d iusulkan kepada Presiden dengan Surat Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor KD.02/1733/ 
DPR Rl/2001 tanggal 30 Maret 200 1 ;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan 
Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi 
Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; 
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Mengingat: 

I .  Pasal 4 ayat ( I )  Undang-Undang Dasar 1 9 4 5 ;  
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak 

A s a s i  M a n u s i a  (Lembaran Negara Tahun 2000 N o m o r  2 0 8 ,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN 
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC PADA 
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT. 

Pasal 1 

Membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat. 

Pasal 2 

Pengadilan Hak A asi Manusia Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal I berwenang memeriksa dan memutu perkara pelanggaran Hak 
Asasi Manusia yang berat yang terjadi di Timor Timur pasca jajak 
pendapat dan yang terjadi di Tanjung Priok pada tahun 1984. 

Pasal 3 

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pengadaan 
sarana dan prasarana Pengadilan Hak Asasi  Manusia Ad Hoc pada 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibebankan pada anggaran Departemen 
Kehak iman dan Hak Asasi Manusia . 

238 



Pasal 4 

Keputusan Presiden in i  rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan 
Keputusan Presiden ini dengan penernpatannya dalarn Lernbaran Negara 
Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 23 April 200 I 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

ABDURRAHMAN WAHID 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 23 April 2001 
SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

DJOHAN EFFENDI 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 200 I NOMOR 38 
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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 96 TAHUN 2001 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 

TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK 

ASASI MANUSIA AD HOC PADA PENGADILAN NEGERI 

JAKARTA PUSAT 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: 

a. bahwa ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Norn or 53 Tahun 200 I 

ten tang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perlu disempurnakan dengan lebih 

memperjelas tempat dan waktu tindak pidana (locus dan tempus 

delicti) pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi di 

Timor Timur dan Tanjung Priok; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a di 

atas, perlu menetapkan perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 

Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia 

Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; 

Mengingat: 

I .  Pasal 4 ayat ( I )  Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak 

Asas i  Manus ia  (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026); 

3 .  Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan 

Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 38) ;  
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS 

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2001 TENTANG 

PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD 

HOC PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

''Pasal 2 

Pengadilan Hak A asi Manusia Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal I berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran 
Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi di Timor Timur dalam 
wilayah hukum Liquica, Di I i i ,  dan Soae pada bulan April I 999 dan bulan 

September I 999, dan yang terjadi di Tanjung Priok pada bu Ian September 
1 9 8 4 " .  
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Pasal II 

Keputusan Presiden in i  mulai  berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 1 Agustus 2001 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

MEGAWATI SOEKARNO PUTRI 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 1 Agustu 200 I 

SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

MUHAMMAD M. BASYUNI 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 1 1 1  
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INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 26 TAHUN 1998 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 

Mengingat 

Kepada 

Untuk 

PERTAMA 

KEDUA 

bahwa untuk lebih rneningkatkan perwujudan persamaan 
kedudukan d i  da l am h u k u m  dan pemer intahan ,  
persamaan hak atas pekerjaan dan penghidupan, hak dan 
kewajiban warga negara, dan perlindungan hak asasi 
manus ia ,  serta Ieb ih  memperkokoh persatuan dan 
kesatuan bangsa, dipandang perlu memberi arahan bagi 
upaya pelaksanaannya; 

Pasal 4 ayat ( I ) ,  Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, 
Pasal 3 1  dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 

MENGINSTRUKSIKAN : 

I . Para Menteri 

2. Para P imp inan  Lembaga Pemerintah Non 
Departernen; 

3 .  Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ 
Tinggi Negara; 

4. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/ 
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II; 

Menghentikan penggunaan i s t i lah  pr ibumi dan non 
pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan 
kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan 
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. 

Memberikan perlakuan dan layanan yang sama kepada 
eluruh warga negara Indonesia dalam penyelenggaraan 

Iayanan pemerintahan,  kemasyarakatan dan pem 
bangunan, dan meniadakan pembedaan dalam segala 
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KETIGA 

KEEMPAT 

KE LIMA 
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bentuk, sifat serta tingkatan kepada warga negara 
Indonesia baik atas dasar suku, agama, ras maupun asal 
usul dalam penyelenggaraan layanan tersebut. 

Meninjau kembali dan menyesuaikan seluruh peraturan 
perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan 
yang selama in i  telah ditetapkan dan di laksanakan, 
termasuk antara lain dalam pemberian layanan perizinan 
usaha, keuangan/perbankan, kependudukan, pendidikan, 
kesehatan, kesempatan kerja dan penentuan gaji atau 
penghasilan dan hak-hak pekerja lainnya, sesuai dengan 
Instruksi Presiden ini. 

Para Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non 
Departemen, Gubemur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/ 
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II melakukan 
pembinaan dalam sektor dan wilayah masing-masing 
terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden ini di kalangan 
dunia usaha dan masyarakat yang menyelenggarakan 
kegiatan atas dasar perizinan yang diberikan atas dasar 
kewenangan yang dimilikinya . 

Menteri Koordinator Bidang Po l i t ik dan Keamanan 
mengkoordinasi pelaksanaan instruksi ini di kalangan 
para Menteri dan pejabat-pejabat lainnya yang disebut 
dalam Instruksi Presiden ini .  

Instruksi Presiden ini mulai ber laku sejak tanggal 
dikeluarkan. 

Dikeluarkan di Jakarta 
pada tanggal 1 6  September 1998 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ltd 

BACHAR UDDIN JUSUF HABIB IE 





I 
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INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 9 TAHUN 2000 

TENTANG 

PENGARUSUTAMAAN GENDER 

DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL 

PRESIDEN REPUBLIK INDOENSIA, 

Menimbang: 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas 
perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender 
dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara, dipandang perlu melakukan trategi pengarusutamaan 
gender ke dalam eluruh pro es pembangunan na ional; 

b. bahwa pengarusutamaan gender ke da lam se luruh  proses 
pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di 
tingkat Pusat dan Daerah; 

c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka 
mendorong mengefekt ifkan,  serta mengopt ima lkan  upaya 
pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinas i ,  
dipandang perlu mengeluarkan lnstruksi Presiden; 

Mengingat: 

1 .  Pasal 4 ayat ( 1 )  dan Pasal 27 ayat ( 1 )  Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 ten tang Pengesahan Konvensi 
Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi  Terhadap 
Perempuan (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3277); 
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3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1 9 9 9  tentang Pemerintah 
Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3839); 

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Norn or 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 

5. Undang-undang Nomor  25 Tahun 2000 tentang Program 
Pembangunan Nasional (PR OPEN AS) Tahun 2000-2004 (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 206). 

MENGINSTRUKSIKAN: 

Ke pad a 

Untuk : 

PERTAMA 
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1 .  Menteri; 

2. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen; 

3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ 
Tinggi Negara; 

4. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 

5 .  KepaJa KepoJisian Republik Indonesia; 

6. Jaksa Agung Republik Indonesia; 

7. Gubernur; 

8. Bupati/Walikota; 

Me laksanakan pengarusutamaan gender guna 
terse lenggaranya perencanaan ,  penyusunan ,  
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan 
dan program pembangunan na s iona l  yang 
berperspektif gender sesuai dengan bidang tuga dan 
fungsi, serta kewenangan masing-masing . 



KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

Mernper. a' 'kan secara sungguh-sungguh Pedoman 

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan 

Nasional sebagaimana terlampir dalam Instruk si 
Presiden i n i  sebagai acuan dalam melaksanakan 

pengarusutamaan gender. 

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. 

I .  Memberikan bantuan teknis kepada instansi dan 

Jembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah 

dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender; 

2. Melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan 
gender kepada Presiden. 

Secara bersama- ama atau sendiri-sendiri sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan 

masing-masing, menetapkan ketentuan Jebih lanjut 

yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden 

mi. 

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 
dikeluarkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 1 9  Desember 2000 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

ABDURRAHMAN WAHID 
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LAMPIRAN 

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 9 TAHUN 2000 

TANGGAL 19 DESEMBER 2000 

PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER 

DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL 

I. UMUM 

Dalam instruksi Presiden ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk 
mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari 
perencanaan, penyusunan,  pelaksanaan, pemantauan, dan 
evalua i atas kebijakan dan program pembangunan nasional. 

2. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan 
tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari 
dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. 

3. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan 
perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya 
sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam 
kegiatan pol i t ik ,  ekonomi,  sos ia l  budaya, pertahanan dan 
keamanan nasional ,  dan kesamaan dalam menikmati has i l  
pembangunan tersebut. 

4. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap 
laki-Iak i dan perempuan. 

5 .  Anali a Gender adalah proses yang dibangun secara sistematik 
untuk mengidentif ikasi , akses dan kontrol terhadap surnber 

sumber  daya pembangunan ,  pa r t i s i pa s i  d a l a m  proses  
pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan 
antara laki- laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam 
pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor la innya seperti 
kelas sosia l ,  ras dan suku bangsa . 
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6. Instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah 
adalah instansi dan lembaga pemerintah yang dipimpin Menteri 
Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima 
Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia, Jaksa Agung Republik Indone ia, Gubernur, dan 
Bupati/Walikota. 

II. TUJUAN: 

Pengaru utamaan gender bertujuan ter elenggaranya perencanaan, 
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan 
dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender 

dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam 
kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara. 

ill. RUANG LINGKUP. 

Ruang l i ngkup  pengarusutamaan gender mel iput i  se luruh 
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi 
kebijakan dan program pembangunan nasional. 

IV. PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER 

A. Umum 

1 .  Pengarusutamaan gender dilaksanakan dengan : 

a. Analisa gender. 

b. Upaya Komunikasi ,  Informasi, dan Edukasi (KIE) 
tentang pengarusutamaan gender pada instansi dan 
lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah. 

2. Analisa gender dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan 
memahami ada atau tidak adanya dan ebab-sebab terjadinya 
ketidaksetaraan dan ketidakadi Ian gender, term a uk  
pernecahan perma alahannya. 
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3. Upaya K o m u n i k a s i ,  I nformas i ,  dan Edukas i  (KIE) 
di laksanakan untuk menumbuhkan dan meningkatkan 
kemampuan instan i dan lembaga pemerintah di tingkat 
Pusat dan Daerah tentang gender. 

4. Kegiatan analisa gender meliputi : 

a. Mengidentifikasi kesenjangan antara laki- laki  dan 
perempuan dalam memperoleh manfaat dari kebijakan 
dan program pembangunan dalam berbagai aspek 
kehidupan; 

b. Mengidentifikasi dan memahami sebab-sebab terjadinya 
ketidaksetaraan dan ket idakadi lan gender dan 
menghimpun faktor-faktor penyebabnya; 

c. Menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk 
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender; 

d. Menetapkan indikator gender untuk mengukur capaian 
dari upaya-upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan 
gender. 

5. Pemecahan permasalahan yang dihasilkan dalam analisa 
gender diwujudkan dan diintegrasikan dalam perencanaan 
kebijakan dan prose pembangunan nasional . 

B. Bantuan Teknis. 

1 .  Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender, Menteri 
Negara Pemberdayaan Perempuan rnemberikan bantuan teknis 
sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangannya 
kepada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan 
Daerah. 

2. Bantuan teknis dapat berupa panduan, pelatihan, konsu ltasi ,  
informasi, koordinasi, advokasi, dan penyediaan bahan dan data. 
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C. Pemantapan Pelaksanaan. 

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan pengarusutamaan gender, 
Pimpinan Instansi dan lembaga pemerintah baik Pusat maupun 
Daerah: 

I .  Membentuk dan/atau menunjuk mekanisme internal/unit kerja/ 
penanggung jawab guna kelancaran pelaksanaan 
pengarusutamaan gender; 

2. Menyusun uraian kerja dan menetapkan langkah-langkah yang 
diperlukan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender ; 

3. Melaksanakan koordinasi internal yang berkaitan dengan bidang 
tugasnya untuk menjamin terlaksananya pengarusutamaan 
gender dengan bai k; 

4. Memberikan bantuan teknis dalam bentuk penyediaan data dan 
informasi, pelatihan dan konsultasi yang berkaitan dengan 
bidang tugas dan fungsi, serta kewenangannya kepada pihak 
pihak yang membutuhkan. 

D. Pemantauan dan Evaluasi. 

1 .  Pimpinan instansi dan lembaga pemerintah baik Pusat maupun 
Daerah melaksanakan dan bertanggungjawab atas pemantauan 
dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender di 
lingkungannya. 

2. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan 
gender, oleh Pimpinan instansi dan lembaga pemerintah baik 
Pusat maupun Daerah dilaporkan kepada Presiden dengan 
tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. 

V. PEMBIYAAN 

I .  Sega la  pembiyaan yang d iper lukan  bagi  pe laksanaan 
pengarusutamaan gender dibebankan kepada: 
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a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk 
masing-masing in tansi dan lembaga pemerintah di tingkat 
Pus at. 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk 
masing-masing instansi dan lembaga pemerintah di tingkat 
Daerah. 

2. Pembiayaan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang berasal 
dari pihak lain selain dari APBN dan APBD dapat dilakukan 
sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan yang berlaku 

VI. PELAPORAN 

1 .  Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan melaporkan ha i i  
pelaksanaan pengarusutamaan gender secara berkala kepada 
Presiden. 

2. Laporan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender meliputi : 

a. hambatan-hambatan yang terjadi; 

b. upaya-upaya yang telah di lakukan dalam mengatasi 
hambatan yang terjadi; 

c. hasil-hasil yang telah dicapai. 

dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender. 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

ABDURRAHMAN WAHID 
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