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ABSTRAK 

 

Idris, Rifa’i. 2013. Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa 

Tengah dalam Menyelesaikan Dugaan Pelanggaran HAM sebagai Bentuk 

Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS). Skripsi, Program Studi 

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 

I: Drs. Sartono Sahlan, M.H., Pembimbing II: Arif Hidayat, S.H.I., M.H. 

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia (HAM); Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

dan HAM Jawa Tengah; Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS). 

 

 Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) sebagai salah satu 

program utama RANHAM 2011-2014 merupakan suatu bentuk apresiasi 

pemerintah dalam pengimplementasian perlindungan dan pemenuhan HAM, yaitu 

pemberian layanan terhadap masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran/ 

permasalahan HAM yang dikomunikasikan maupun tidak dikomunikasikan oleh 

seseorang atau kelompok orang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

Jawa Tengah sebagai anggota Panitia RANHAM Provinsi Jawa Tengah 

melaksanakan YANKOMAS yang sejalan dengan tugas Subbid Perlindungan dan 

Pemenuhan HAM pada Bidang HAM.  

 Masalah yang diteliti meliputi: (1) Prosedur pelayanan/penanganan 

terhadap dugaan pelanggaran HAM baik yang dikomunikasikan maupun yang 

tidak dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang; (2) Peran Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam upaya mendorong 

penyelesaian dugaan pelanggaran HAM di wilayah Provinsi Jawa Tengah; dan (3) 

Hambatan dalam pelaksanaan YANKOMAS dan upaya untuk mengatasi 

hambatan tersebut.  

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data 

primer (pengamatan dan wawancara) dan data sekunder (kepustakaan). Data 

diperoleh melalui pengamatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

Jawa Tengah, wawancara dengan Kabid HAM Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kasubbag HAM pada Biro Hukum Setda 

Provinsi Jawa Tengah, masyarakat, dan akademisi, serta dengan kegiatan 

pencatatan data yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa 

Tengah. Kemudian dianalisis dengan Undang-Undang, Perpres dan Perda terkait, 

SOP YANKOMAS, serta teori terkait. 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui efektifitas pelaksanaan 

YANKOMAS di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah 

masih rendah dilihat dari banyaknya kasus yang ditangani selama kurun waktu 4 

tahun terakhir (2009-Oktober 2012) berjumlah total hanya ada 38 kasus.  

 Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Prosedur 

YANKOMAS dikomunikasikan meliputi: penyampaian komunikasi (langsung/ 

tidak langsung); penerimaan komunikasi; penelaahan/analisis; koordinasi dan 
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rekomendasi kepada instansi/lembaga terkait; dan laporan. Sedangkan tidak 

dikomunikasikan meliputi: identifikasi pelanggaran HAM; pemetaan potensi 

pelanggaran HAM; melaporkan peta potensi pelanggaran HAM kepada Pimpinan 

Daerah untuk ditindaklanjuti; dan laporan. (2) Peran Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan HAM Jawa Tengah yaitu menerima dan menindaklanjuti komunikasi, 

meminta informasi/klarifikasi dari pihak terkait, melakukan penelaahan/analisis, 

audiensi, konsultasi, koordinasi, dan rekomendasi. (3) Hambatan antara lain 

kurangnya koordinasi, sosialisasi, dan terbatasnya anggaran. (4) Upaya mengatasi 

hambatan yang terjadi antara lain peningkatan konsolidasi dan koordinasi, serta 

meningkatkan peran media, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan 

dalam sosialisasi RANHAM, diseminasi dan pendidikan HAM. Saran agar 

memperhatikan ruang lingkup dan prinsip-prinsip YANKOMAS dalam 

melaksanakan YANKOMAS sehingga dapat mewujudkan perlindungan dan 

pemenuhan HAM. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati 

dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan 

lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, 

peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia. 

 Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada 

hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi 

oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta 

perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). 

 Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mengandung 

pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan 

menyandang 2 (dua) aspek, yakni aspek individualitas (pribadi) dan aspek 

sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh 

hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban 

mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi 

setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah.  
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 Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan ideal penegakan hak 

asasi manusia di Indonesia yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang 

tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam 

hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, 

kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan 

lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama 

dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. 

Kemudian pengaturan hak asasi manusia ini tertuang dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 Bab XA Pasal 28A-28J yang memuat hak-hak asasi dan kebebasan 

yang dimiliki oleh setiap manusia. 

 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 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia). 

 Negara dan pemerintah bertanggungjawab untuk menghormati, 

melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan 

penduduknya tanpa diskriminasi. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah 

meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, 

ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain (Pasal 72 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). 
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 Salah satu wujud nyata upaya pemerintah dalam pemajuan dan 

perlindungan HAM adalah dengan adanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi 

Manusia (RANHAM). Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 

adalah Rencana Aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, 

pemajuan, pemenuhan, perlindungan HAM di Indonesia (Pasal 1 butir 2 Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi 

Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014).  

 RANHAM bertujuan untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, 

pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia dengan 

mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, dan keamanan, 

serta ketertiban bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 2 ayat 1 Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi 

Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014).   

 RANHAM dilaksanakan dengan membentuk Panitia RANHAM, baik di 

tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Di Provinsi Jawa Tengah 

telah terbentuk Panitia RANHAM berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 180/43 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa 

Tengah Nomor 180/45/2011 tentang Pembentukan Panitia RANHAM Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2011-2014. Kemudian untuk membantu kelancaran 

pelaksanaan tugas Panitia RANHAM dibentuk Kelompok Kerja berdasarkan 

Keputusan Wakil Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/53.1/2011 tentang 
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Pembentukan Kelompok Kerja RANHAM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-

2014.  

 Panitia RANHAM Provinsi ini bertanggungjawab kepada Gubernur. 

Sedangkan Gubernur bertanggungjawab atas pelaksanaan RANHAM di Provinsi 

kepada Presiden melalui Panitia RANHAM Nasional. Wakil Gubernur sebagai 

Ketua, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai Wakil 

Ketua dan Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris Panitia RANHAM Provinsi. 

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Panitia RANHAM Provinsi dibentuk 

Sekretariat Panitia RANHAM Provinsi yang berkedudukan di Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. 

 Panitia RANHAM Provinsi bertugas melaksanakan program utama, 

meliputi: 

a. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM; 

b. Harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah; 

c. Pendidikan Hak Asasi Manusia; 

d. Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia; 

e. Pelayanan Komunikasi Masyarakat;  

f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan 

g. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a sampai dengan huruf f kepada Gubernur Jawa 

Tengah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan kepada 

Panitia Nasional RANHAM 6 (enam) bulan sekali (Ketentuan 

Diktum Kedua Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 

180/45/2011 tentang Pembentukan Panitia RANHAM Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2011-2014). 

 

 Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah 

merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia 

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia (Menkumham). Dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Hukum 
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dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia (sekarang menggunakan nomenklatur Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).  

 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah selaku 

sekretariat Panitia RANHAM Provinsi Jawa Tengah memiliki peranan penting 

dalam pelaksanaan program utama RANHAM, salah satunya adalah Pelayanan 

Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS). YANKOMAS merupakan jawaban atas 

banyaknya pengaduan atau komunikasi dari masyarakat mengenai dugaan 

pelanggaran atau permasalahan HAM yang mereka alami kepada pemerintah/non 

pemerintah atau lembaga mandiri, yang bergerak dalam penanganan HAM.  

YANKOMAS adalah pemberian layanan terhadap masyarakat tentang adanya 

dugaan permasalahan HAM yang dikomunikasikan maupun tidak 

dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang (Pasal 1 butir 3 Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi 

Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014).  

 Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan 

sebagaimana ditugaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka 

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Bidang Hak Asasi 

Manusia melaksanakan kegiatan di bidang penyiapan bahan perumusan 

pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan rencana program, pengkoordinasian 
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dengan instansi terkait, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan hak asasi manusia 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pelaksanaan 

YANKOMAS.  

 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam 

pelaksanaan YANKOMAS sangat berperan penting dalam pemberian layanan 

bagi masyarakat terhadap adanya dugaan pelanggaraan/permasalahan HAM yang 

dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang. Terhadap dugaan 

pelanggaraan HAM yang tidak/belum dikomunikasikan, dilakukan identifikasi 

masalah sehingga diperoleh pemetaan potensi pelanggaran HAM yang terjadi di 

wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian mendorong penyelesaian kasus-kasus 

pelanggaran HAM oleh lembaga terkait yang mengacu pada Standar Operasional 

Prosedur (SOP) YANKOMAS. 

 Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui keefektifan Pelayanan 

Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) sebagai upaya meningkatkan pelayanan 

terhadap komunikasi masyarakat mengenai dugaan pelanggaran HAM yang 

dialami maupun dugaan pelanggaran HAM yang tidak dikomunikasikan, terutama 

bagaimana prosedur komunikasi tersebut dan peran Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM.  

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat judul, 

“Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam 

Menyelesaikan Dugaan Pelanggaran HAM sebagai Bentuk Pelayanan 

Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS)”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 Penelitian ini mengangkat dan mendeskripsikan tentang peran Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam menyelesaikan 

dugaan pelanggaran HAM sebagai bentuk Pelayanan Komunikasi Masyarakat 

(YANKOMAS). Maka, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 

(1) Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) belum diketahui 

dan dipahami dengan baik oleh masyarakat luas, terutama bagaimana 

prosedur untuk mengadukan atau mengkomunikasikan dugaan 

pelanggaran HAM yang terjadi. 

(2) Bentuk penanganan terhadap dugaan pelanggaran HAM yang tidak 

dikomunikasikan. 

(3) Upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

HAM Jawa Tengah untuk mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran 

HAM. 

(4) Tugas dan kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

HAM Jawa Tengah dalam Pelayanan Komunikasi Masyarakat 

(YANKOMAS). 

(5) Adanya hambatan dalam pelaksanaan Pelayanan Komunikasi 

Masyarakat (YANKOMAS) oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

dan HAM Jawa Tengah. 

(6) Upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah 

untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Pelayanan Komunikasi 

Masyarakat (YANKOMAS). 
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1.3 Pembatasan Masalah 

 Agar arah penelitian ini lebih terfokus, tidak kabur dan sesuai dengan 

tujuan penelitian, maka peneliti merasa perlu untuk membatasi masalah yang akan 

diteliti. Pembatasan masalah tersebut adalah: 

(1) Prosedur pelayanan/penanganan terhadap dugaan pelanggaran HAM 

baik yang dikomunikasikan maupun yang tidak dikomunikasikan oleh 

seseorang atau kelompok orang. 

(2) Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah 

dalam upaya mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran HAM di 

wilayah Provinsi Jawa Tengah. 

(3) Hambatan dalam pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat 

(YANKOMAS) dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. 

  

1.4 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan dalam latar belakang di 

atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

(1) Bagaimana prosedur pelayanan/penanganan terhadap dugaan 

pelanggaran HAM baik yang dikomunikasikan maupun yang tidak 

dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang? 

(2) Apa saja peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa 

Tengah dalam upaya mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran 

HAM di wilayah Provinsi Jawa Tengah? 
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(3) Apa saja hambatan dalam pelaksanaan Pelayanan Komunikasi 

Masyarakat (YANKOMAS) dan bagaimana upaya untuk mengatasi 

hambatan tersebut? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

  Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

(1) Mengetahui prosedur pelayanan/penanganan terhadap dugaan 

pelanggaran HAM baik yang dikomunikasikan maupun yang tidak 

dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang. 

(2) Mendeskripsikan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

HAM Jawa Tengah dalam upaya mendorong penyelesaian dugaan 

pelanggaran HAM di wilayah Provinsi Jawa Tengah. 

(3) Mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan Pelayanan Komunikasi 

Masyarakat (YANKOMAS) dan upaya untuk mengatasi hambatan 

tersebut. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

(1) Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat 

menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
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(2) Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti 

khususnya mengenai Hak Asasi Manusia di Indonesia dan pelaksanaan 

Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) di Provinsi Jawa 

Tengah. 

(3) Menambah sumber khasanah pengetahuan mengenai Hak Asasi 

Manusia dan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) bagi 

perpustakaan Universitas Negeri Semarang. 

(4) Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi Peneliti 

  Peneliti dapat mengetahui peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

dan HAM Jawa Tengah dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM sebagai 

bentuk Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS). 

1.6.2.2 Bagi Masyarakat 

  Dapat memberikan pandangan terhadap masyarakat mengenai prosedur 

pelayanan/penanganan terhadap dugaan pelanggaran HAM baik yang 

dikomunikasikan maupun yang tidak dikomunikasikan oleh seseorang atau 

kelompok orang, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah. 

1.6.2.3 Bagi Pemerintah 

  Dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah Indonesia, khususnya 

Panitia RANHAM agar lebih baik dalam melayani masyarakat. 
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1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

 Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yang mencakup 5 (lima) 

Bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: 

1.7.1 Bagian Awal Skripsi 

  Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo 

Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 3 cm, lembar  judul, lembar 

pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan persembahan, kata pengantar, 

lembar abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. 

1.7.2 Bagian Pokok Skripsi 

  Bagian pokok skripsi terdiri atas bab pendahuluan, teori yang digunakan 

untuk landasan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, 

dan penutup. Adapun bab-bab dalam bagian pokok skripsi sebagai berikut: 

 BAB I PENDAHULUAN 

  Berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

  Berisi mengenai dasar-dasar penelitian yaitu Hak Asasi Manusia, 

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

dan HAM, Pelayanan Publik, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi 

Manusia (RANHAM), dan Pelayanan Komunikasi Masyarakat 

(YANKOMAS). 
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 BAB III METODE PENELITIAN 

   Berisi mengenai metode yang digunakan meliputi metode 

pendekatan penelitian, metode pengolahan data, dan metode 

analisis data. 

 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

   Berisi mengenai hasil penelitian yang meliputi gambaran umum 

penelitian dan pembahasan mengenai Peran Kantor Wilayah 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah 

dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM sebagai bentuk 

Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS). 

 BAB V PENUTUP 

   Berisi mengenai simpulan dan saran. 

1.7.3 Bagian Akhir Skripsi 

  Bagian akhir skripsi terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Tesis yang ditulis oleh Sunu Tedy Maranto untuk menyelesaikan 

studinya di Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Diponegoro 

pada tahun 2008 yang berjudul “Tugas Pokok dan Fungsi Departemen Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Bidang Pelayanan Hukum Pasca 

Amandemen UUD 1945” (Studi Kasus di Kantor Wilayah Departemen Hukum 

dan HAM Jawa Tengah). Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Departemen 

Hukum dan HAM Republik Indonesia (sekarang menggunakan 

nomenklatur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

Republik Indonesia) di bidang pelayanan hukum meliputi 

pelayanan jasa hukum, pelayanan keimigrasian, pelayanan terhadap 

narapidana dan warga binaan pemasyarakatan, pelayanan 

penyuluhan hukum serta pelayanan hak asasi manusia. 

2. Di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa 

Tengah pelaksanaan tugas pelayanan jasa hukum dilaksanakan di 

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah dan 

Balai Harta Peninggalan Semarang.  

3. Pelayanan keimigrasian dilaksanakan di Kantor-Kantor Imigrasi 

yang ada di Jawa Tengah.  

4. Pelayanan terhadap narapidana, tahanan dan warga binaan 

pemasyarakatan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah 

Tahanan Negara di Jawa Tengah. 

5. Pelayanan penyuluhan hukum dan pelayanan HAM dilaksanakan 

oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah.  

6. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang sebagian besar di 

bidang pelayanan hukum, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan 

HAM Jawa Tengah menghadapi berbagai permasalahan/kendala 

yuridis, seperti masalah kualitas dan kuantitas sumber daya 

manusia, kurangnya anggaran, sarana dan prasarana, organisasi, 

kewenangan, tidak adanya standar pelayanan dan standar biaya, 
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integritas dan profesionalisme pegawai yang kurang, kesadaran 

hukum masyarakat yang kurang dan kurangnya kualitas mutu 

pelayanan hukum (Maranto, Tesis Magister Ilmu Hukum UNDIP, 

2008: 201-207). 

 

 Jurnal Hukum yang disampaikan oleh Pan Mohamad Faiz sebagai Bahan 

Pengantar Online Discussion di salah satu Forum Hukum pada tahun 2007 yang 

berjudul “Embrio dan Perkembangan Pembatasan HAM di Indonesia”. 

Kesimpulan dari jurnal ini adalah: 

1. HAM di Indonesia dibatasi oleh undang-undang.  

2. Tidak ada satupun HAM di Indonesia yang bersifat mutlak dan 

tanpa batas.  

3. Konsepsi pembatasan terhadap HAM pada saat ini dapat saja 

berubah di masa yang akan datang. Sekarang tinggal bagaimana 

mereka yang menginginkan adanya perubahan konstruksi 

pemikiran ke arah tertentu, dapat memanfaatkan jalur-jalur 

konstitusional yang telah tersedia, misalnya dengan menempuh 

constitutional amendment, legislative review, judicial review, 

constitutional conventions, judicial jurisprudence, atau 

pengembangan ilmu hukum sebagai ius comminis opinio doctorum 

sekalipun (http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/11/pembatasan-

hak-asasi-manusia-di.html, diakses 18 Januari 2012). 

 

 Makalah yang disampaikan oleh Susno Duadji dalam suatu Seminar di 

Bali pada tahun 2003 yang berjudul “Praktik-Praktik Pelanggaran Hak Asasi 

Manusia di Indonesia”. Kesimpulan dari makalah ini adalah: 

1. Konflik horizontal dan konflik vertikal telah melahirkan berbagai 

tindakan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia baik oleh 

sesama kelompok masyarakat, perorangan, maupun oleh aparat, 

seperti: (a) pembunuhan; (b) penganiayaan; (c) penculikan; (d) 

pemerkosaan; (e) pengusiran; (f) hilangnya mata pencaharian; (g) 

hilangnya rasa aman; dll. 

2. Pelanggaran terhadap hak asasi kaum perempuan masih sering 

terjadi, walaupun PBB telah mendeklarasikan hak asasi manusia 

yang pada intinya menegaskan bahwa setiap orang dilahirkan 

dengan mempunyai hak akan kebebasan dan martabat yang setara 

tanpa membedakan: ras, warna kulit, keyakinan agama dan politik, 

http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/11/pembatasan-hak-asasi-manusia-di.html
http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/11/pembatasan-hak-asasi-manusia-di.html
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bahasa, dan jenis kelamin. Namun faktanya adalah bahwa 

instrumen tentang hak asasi manusia belum mampu melindungi 

perempuan terhadap pelanggaran hak asasinya dalam bentuk, (a) 

kekerasan berbasis gender bersifat phisik (seksual atau psikologis), 

penganiayaan, pemerkosaan dan berbagai jenis pelecehan; (b) 

diskriminasi dalam lapangan pekerjaan; (c) diskriminasi dalam 

sistem pengupahan; dan (d) perdagangan wanita.  
3. Pelanggaran hak asasi anak, walaupun Piagam Hak Asasi Manusia 

telah memuat dengan jelas mengenai perlindungan hak asasi anak 

namun kenyataannya masih sering terjadi pelanggaran hak asasi 

anak, yang sering dijumpai adalah (a) kurangnya perlindungan 

hukum terhadap anak dari segala bentuk kekerasan phisik dan 

mental; (b) menelantarkan anak; (c) perlakuan buruk; (d) pelecehan 

seksual; (e) penganiayaan; dan (f) mempekerjakan anak di bawah 

umur.  

4. Sebagai akibat dari belum terlaksananya supremasi hukum di 

Indonesia, maka berakibat terjadinya pelanggaran hak asasi 

manusia dalam bentuk: (a) perbedaan perlakuan di hadapan hukum, 

rakyat kecil merasakan bahwa hukum hanya berlaku bagi mereka, 

tidak bagi pejabat; (b) menjauhnya rasa keadilan; dan (c) terjadinya 

main hakim sendiri sebagai akibat ketidakpercayaan kepada 

perangkat hukum (http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/ 

praktek-pelanggaran-ham-susno-duadji.pdf, diakses 20 Januari 

2012). 

 

 Makalah yang ditulis oleh Nurna dalam blognya pada tahun 2008 yang 

berjudul “Hak Asasi Manusia”. Kesimpulan dari makalah ini adalah: 

1. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh 

manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai 

keinginan agar hak asasinya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita 

ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas hak asasi 

orang lain. 

2. Hak asasi setiap individu dibatasi oleh hak asasi orang lain. Dalam 

Islam, Islam sudah lebih dulu memperhatikan hak asasi manusia. 

Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama 

ajaran Islam itu yaitu Al-Qur’an dan Hadits yang merupakan 

sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan 

umat Islam. 

3. Dalam kehidupan bernegara hak asasi manusia diatur dan 

dilindungi oleh perundang-undangan Republik Indonesia, dimana 

setiap bentuk pelanggaran hak asasi manusia baik yang dilakukan 

oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu 

negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan hak asasi manusia, 

http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/%20praktek-pelanggaran-ham-susno-duadji.pdf
http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/%20praktek-pelanggaran-ham-susno-duadji.pdf
http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/%20praktek-pelanggaran-ham-susno-duadji.pdf
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pengadilan hak asasi manusia menempuh proses pengadilan 

melalui hukum acara peradilan hak asasi manusia sebagaimana 

terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia 

(http://www.anakciremai.com/2008/04/makalah-ppkn-tentang-hak-

azasi-manusia.html, diakses 16 Januari 2012). 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Hak Asasi Manusia 

2.2.1.1 Pengertian Hak Asasi Manusia 

 Secara umum apa yang dinamakan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah 

hak pokok atau hak dasar, yaitu hak yang bersifat fundamental, sehingga 

keberadaannya merupakan suatu keharusan, tidak dapat diganggu gugat, bahkan 

harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan dari segala macam ancaman, 

hambatan, dan gangguan dari manusia lainnya. 

 Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah droits de 

l’homme dalam bahasa Perancis, dan dalam bahasa Inggris dikatakan human 

rights, atau dalam bahasa Belanda disebut menselijke rechten, yang berarti “hak 

manusia”. Di Indonesia umumnya dipergunakan istilah “hak-hak asasi”, yang 

merupakan terjemahan dari basic rights dalam bahasa Inggris dan grondrechten 

dalam bahasa Belanda. Sebagian orang menyebutkannya dengan istilah hak-hak 

fundamental, sebagai terjemahan dari fundamental rights dalam bahasa Inggris 

dan fundamentele rechten dalam bahasa Belanda. Di Amerika Serikat, di samping 

dipergunakan istilah human rights, dipakai juga istilah civil rights. 

 Secara universal, HAM diartikan sebagai hak kebebasan dasar manusia 

yang secara alamiah melekat pada diri manusia, dan tanpa itu manusia tidak dapat 

hidup secara wajar sebagai manusia. Sementara itu, dalam buku “ABC, Teaching 

http://www.anakciremai.com/2008/04/makalah-ppkn-tentang-hak-azasi-manusia.html
http://www.anakciremai.com/2008/04/makalah-ppkn-tentang-hak-azasi-manusia.html
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of Human Rights” yang dikeluarkan oleh PBB, HAM didefinisikan sebagai hak-

hak yang melekat secara kodrati pada manusia, dan tanpa itu tidak dapat hidup 

layaknya seorang manusia. 

Miriam Budiardjo mendefinisikan hak asasi sebagai hak yang dimiliki 

manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan 

kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Miriam 

menambahkan, secara umum diyakini bahwa beberapa hak itu 

dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, atau jenis kelamin, 

dan oleh karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua hak 

asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk 

berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya (Sunarisasi, Tesis 

Magister Ilmu Hukum UNDIP, 2008: 49). 

 

 Kemudian menurut John Locke dalam Mansyur Effendi (1994: 21), “Hak 

Asasi Manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat 

pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak)”. 

Sedangkan menurut Koentjoro Poerbapranoto (1976), “Hak Asasi adalah hak-hak 

yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari 

hakikatnya sehingga sifatnya suci” (http://www.anakciremai.com/2008/04/ 

makalah-ppkn-tentang-hak-azasi-manusia.html, diakses 16 Januari 2012). 

 Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia disebutkan bahwa, “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak 

yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang 

Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi 

dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. 

 

 

http://www.anakciremai.com/2008/04/%20makalah-ppkn-tentang-hak-azasi-manusia.html
http://www.anakciremai.com/2008/04/%20makalah-ppkn-tentang-hak-azasi-manusia.html
http://www.anakciremai.com/2008/04/%20makalah-ppkn-tentang-hak-azasi-manusia.html
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2.2.1.2 Macam-Macam Hak Asasi Manusia 

  Pada tanggal 10 Desember 1948 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) memproklamasikan Universal Declaration of Human Rights 

(Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, disingkat DUHAM), yang memuat 

pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan 

sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi 

terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara 

universal dan efektif, baik di kalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri 

maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi 

mereka. 

  Hak- hak yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 

(DUHAM) 1948 yang berisi 30 pasal, meliputi: 

a. Hak berpikir dan mengeluarkan pendapat; 

b. Hak memiliki sesuatu; 

c. Hak mendapatkan aliran kepercayaan atau agama; 

d. Hak untuk hidup; 

e. Hak untuk kemerdekaan hidup; 

f. Hak untuk memperoleh nama baik; 

g. Hak untuk memperoleh pekerjaan; dan 

h. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum (Depkumham, 2006: 

9-16).  

 

 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga 

menyatakan hak-hak asasi yang harus dilindungi, dimajukan, ditegakkan, dan 

dipenuhi  oleh pemerintah Indonesia, meliputi: 

a. Hak untuk hidup; 

b. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan; 

c. Hak mengembangkan diri; 

d. Hak memperoleh keadilan; 

e. Hak atas kebebasan pribadi; 
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f. Hak atas rasa aman; 

g. Hak atas kesejahteraan; 

h. Hak turut serta dalam pemerintahan; 

i. Hak wanita; dan 

j. Hak anak (Depkumham, 2006: 65-110). 

 

  Kemudian ada yang disebut dengan hak-hak Ekosob (ekonomi, sosial, 

dan budaya) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang 

Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan 

Budaya dan hak-hak Sipol (sipil dan politik) berdasarkan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil 

dan Politik. 

  Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya menurut Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak 

Ekonomi, Sosial dan Budaya, secara garis besarnya adalah sebagai berikut: 

a. Hak yang setara antara perempuan dan laki-laki; 

b. Hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak; 

c. Hak untuk mendirikan serikat pekerja; 

d. Hak-hak dalam keluarga dan perkawinan; 

e. Hak atas kehidupan yang layak; 

f. Hak atas pendidikan; 

g. Hak atas pelayanan kesehatan; 

h. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya; dan 

i. Hak untuk memperoleh informasi (Dit.Yankomas, 2008: 8) 

 

Hak-hak sipil dan politik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2005 Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik, 

secara garis besarnya adalah sebagai berikut: 

a. Hak untuk menentukan nasib sendiri; 

b. Hak untuk non diskriminasi; 

c. Hak kesetaraan antara perempuan dan laki-laki; 

d. Hak untuk hidup; 
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e. Hak untuk bebas dari penyiksaan; 

f. Hak atas kebebasan dasar; 

g. Hak atas kebebasan bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal; 

h. Hak atas keadilan dalam proses peradilan; 

i. Hak untuk berkeluarga; 

j. Hak untuk berkeyakinan dan beragama; dan 

k. Hak untuk berkumpul dan berserikat (Dit.Yankomas, 2008: 10). 

 

2.2.1.3 Pelanggaran Hak Asasi Manusia 

 Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah: 

Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat 

negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang 

secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau 

mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang 

dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau 

dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil 

dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 butir 

6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia). 

 

 Faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM antara lain: 

a. Masih belum adanya kesepahaman pada tataran konsep HAM 

antara paham yang memandang HAM bersifat universal 

(universalisme) dan paham yang memandang setiap bangsa 

memiliki paham HAM tersendiri berbeda dengan bangsa lain 

terutama dalam pelaksanaannya (partikularisme);  

b. Adanya pandangan HAM bersifat individulistik yang akan 

mengancam kepentingan umum (dikhotomi antara individualisme 

dan kolektivisme); 

c. Kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum (polisi, 

jaksa dan pengadilan); dan 

d. Pemahaman tentang HAM yang belum merata baik di kalangan 

sipil maupun militer (Swastadiguna, dkk., 2008: 4) 

 

 Kasus pelanggaran HAM dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu 

kasus pelanggaran HAM berat (kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan) 

dan kasus pelanggaran HAM biasa, seperti pemukulan, penganiayaan, 
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pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, 

menghilangkan nyawa orang lain, dan lainnya. 

 Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 

Pengadilan Hak Asasi Manusia, Kejahatan Genosida adalah “Setiap perbuatan 

yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh 

atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis dan kelompok agama”. 

Kejahatan genosida dilakukan 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; dan  

e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke 

kelompok lain (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 

tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia). 

 

 Sedangkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 

tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, menjelaskan Kejahatan Kemanusiaan 

adalah “Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang 

meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan 

secara langsung terhadap penduduk sipil”. Hal tersebut berupa:  

a. Pembunuhan;  

b. Pemusnahan;  

c. Perbudakan;  

d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;  

e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain 

secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan 

pokok hukum internasional;  

f. Penyiksaan;  
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g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa atau 

bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;  

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 universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum 

internasional;  

i. Penghilangan orang secara paksa; dan  

j. Kejahatan apartheid (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 

2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia). 

 

 Susno Duadji, dalam makalahnya yang disampaikan dalam suatu 

Seminar di Bali menerangkan ada beberapa bentuk pelanggaran HAM yang sering 

terjadi, terutama pada masa orde baru, antara lain: 

a. Penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas, 

tanpa berdasarkan hukum; 

b. Penerapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat 

yang dianggap ekstrim yang dinilai oleh pemerintah mengganggu 

stabilitas keamanan yang akan membahayakan kelangsungan 

pembangunan; 

c. Pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUP, 

khususnya terhadap pers yang dinilai mengkritisi kebijakan 

pemerintah, dengan dalih mengganggu stabilitas keamanan; 

d. Menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah, 

karena takut dicurigai sebagai oknum pengganggu stabilitas atau 

oposan pemerintah (ekstrim), hilangnya rasa aman demikian ini 

merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia; dan 

e. Pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan 

pendapat, karena dikhawatirkan akan menjadi oposan terhadap 

pemerintah (http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/praktek-

pelanggaran-ham-susno-duadji.pdf, diakses 20 Januari 2012).  

 

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

HAM 

 UUD 1945 mengamanatkan bahwa negara Indonesia adalah negara 

kesatuan yang berbentuk Republik. Amanat ini dijabarkan dalam Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam rangka pengembangan 

http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/praktek-pelanggaran-ham-susno-duadji.pdf
http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/praktek-pelanggaran-ham-susno-duadji.pdf
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kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa dan aspirasi sendiri, maka ditatalah hubungan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembagian kewenangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lebih lanjut akan berpengaruh mengenai 

bidang pemerintahan apa saja yang menjadi kewenangannya masing-masing. 

Kewenangan Pemerintah Daerah adalah semua kewenangan kecuali kewenangan 

bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, hukum, moneter dan agama. 

Dalam menyelenggarakan kewenangan dimaksud, pemerintah pusat dapat 

menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan 

kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah. Kewenangan 

pemerintah pusat dalam kedudukannya sebagai perumus dan pelaksana kebijakan 

dilakukan oleh Kementerian-Kementerian. Bagi Kementerian yang 

kewenangannya tidak diserahkan kepada daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dibentuk Instansi Vertikal. Jadi, 

instansi vertikal merupakan perangkat kementerian yang berada di daerah. 

 Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia merupakan salah 

satu instansi yang kewenangannya tidak diserahkan ke Pemerintah Daerah, maka 

Kementerian Hukum dan HAM mempunyai instansi vertikal di daerah yaitu 

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di 

setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah (Kanwil) 

Kementerian Hukum dan HAM dikepalai oleh seorang Kepala Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM.  
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 Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

(sekarang menggunakan nomenklatur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) menyatakan bahwa Kantor Wilayah 

mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam wilayah provinsi berdasarkan 

kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, 

Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi: 

a. Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program, dan 

pengawasan;  

b. Pembinaan di bidang hukum dan hak asasi manusia;  

c. Penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, 

administrasi hukum umum, dan hak kekayaan intelektual;  

d. Perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan 

penghormatan hak asasi manusia;  

e. Pelayanan hukum;  

f. Pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, 

penyuluhan hukum, dan diseminasi hak asasi manusia; dan 

g. Pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang 

administrasi di lingkungan Kantor Wilayah (Pasal 3 

Permenkumham No. M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depkumham Republik 

Indonesia). 

 

 Untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia dibidangnya di wilayah masing-masing ada pada Unit 

Pelaksana Teknis (UPT). Unit Pelaksana Teknis bertanggungjawab dan wajib 

menyampaikan laporannya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum 
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dan Hak Asasi Manusia. Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari: 

a. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);  

b. Rumah Tahanan Negara (RUTAN);  

c. Cabang Rumah Tahanan Negara (CABRUTAN);  

d. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN);  

e. Balai Pemasyarakatan (BAPAS);  

f. Kantor Imigrasi (KANIM);  

g. Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM); dan  

h. Balai Harta Peninggalan (BHP) (Pasal 56 Permenkumham No. M-

01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil 

Depkumham Republik Indonesia). 

  

 Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-

01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang 

menggunakan nomenklatur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia terdiri dari beberapa divisi, yaitu: 

(1) Divisi Administrasi, yang bertugas membantu Kepala Kantor 

Wilayah dalam melaksanakan pembinaan teknis di wilayah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. 

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Administrasi 

melaksanakan fungsi: 

a. Koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis, 

rencana dan program serta laporan; 

b. Pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan; dan  

c. Pengelolaan urusan kepegawaian, hubungan masyarakat, tata 

usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah. 

Divisi Administrasi terdiri dari: 

a.  Bagian Penyusunan Program dan Laporan 

- Subbagian Penyusunan Program; dan 

- Subbagian Hubungan Masyarakat dan Laporan.  

b.  Bagian Umum 

 - Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha; dan 

 - Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.  
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(2) Divisi Pemasyarakatan, yang bertugas membantu Kepala Kantor 

Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di 

Bidang Pemasyarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Dalam 

melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Pemasyarakatan 

melaksanakan fungsi: 

a. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemasyarakatan; 

b. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis di bidang 

pemasyarakatan; dan 

c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan teknis di bidang 

pemasyarakatan.  

 Divisi Pemasyarakatan terdiri dari: 

a.  Bidang Keamanan dan Pembinaan  

 - Subbidang Keamanan dan Ketertiban; dan 

 - Subbidang Bimbingan Kemasyarakatan, Latihan Kerja, dan 

Produksi. 

b. Bidang Registrasi, Perawatan dan Bina Khusus Narkotika 

  - Subbidang Registrasi dan Statistik; dan 

 - Subbidang Perawatan dan Bina Khusus Narkotika. 

 

(3) Divisi Keimigrasian, yang bertugas membantu Kepala Kantor 

Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di 

Bidang Keimigrasian berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal Imigrasi. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, 

Divisi Keimigrasian melaksanakan fungsi: 

a. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengamanan 

teknis operasional di bidang keimigrasian; 

b. Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan 

tugas di bidang lalu lintas keimigrasian, izin tinggal dan 

status keimigrasian; 

c. pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan 

tugas di bidang penindakan keimigrasian dan rumah detensi 

imigrasi; 

d. Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan 

tugas di bidang sistem informasi keimigrasian; dan 

e. Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan 

tugas di bidang intelijen keimigrasian dan tempat 

pemeriksaan imigrasi.  

Divisi Keimigrasian terdiri dari: 

a. Bidang Lalu Lintas, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian  

- Subbidang Lalu Lintas Keimigrasian; dan 

- Subbidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian.  

b. Bidang Intelijen, Penindakan dan Sistem Informasi 

Keimigrasian 

- Subbidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian; dan  

- Subbidang Sistem Informasi Keimigrasian. 
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(4) Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, yang bertugas membantu 

Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas 

Kantor Wilayah di bidang Pelayanan Hukum dan HAM 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam 

melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Pelayanan Hukum dan 

HAM melaksanakan fungsi: 

a. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang hukum; 

b. Pengkoordinasian pelayanan teknis di bidang hukum; 

c. Pelayanan administrasi hukum umum dan jasa hukum 

lainnya; 

d. Pelayanan penerimaan permohonan pendaftaran di bidang 

hak kekayaan intelektual; 

e. Pelaksanaan litigasi dan sosialisasi di bidang hak kekayaan 

intelektual; 

f. Pelaksanaan pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan 

penghormatan hak asasi manusia; 

g. Pengembangan budaya hukum, pemberian informasi hukum, 

penyuluhan hukum dan desiminasi hak asasi manusia; 

h. Pengkoordinasian program legislasi daerah; 

i. Pelaksanaan pengkoordinasian jaringan dokumentasi dan 

informasi hukum; dan  

j. Pengawasan pelaksanaan teknis di bidang hukum. 

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM terdiri dari: 

a. Bidang Pelayanan Hukum 

-   Subbidang Pelayanan Hukum Umum; dan 

-   Subbidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum. 

b. Bidang Hukum 

-   Subbidang Pengembangan Hukum; dan 

-   Subbidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. 

c. Bidang Hak Asasi Manusia 

- Subbidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi 

Manusia; dan 

- Subbidang Diseminasi Hak Asasi Manusia (Pasal 5 

Permenkumham No. M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depkumham Republik 

Indonesia).  

 

2.2.3 Pelayanan Publik 

2.2.3.1 Pelayanan 

  Menurut Kotler “Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan 

dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun 
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hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik” (Ridwan dan Sudrajat, 2009: 

18). 

  Selanjutnya Sampara berpendapat bahwa “Pelayanan adalah suatu 

kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar 

seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan 

pelanggan” (Ridwan dan Sudrajat, 2009: 18). 

  Sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan “Pelayanan 

sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani”. Sedangkan “Melayani adalah 

menyuguhi (orang) dengan makanan atau minuman; menyediakan keperluan 

orang; mengiyakan; menerima; menggunakan” (Ridwan dan Sudrajat, 2009: 18). 

  Paimin Napitupulu menyimpulkan bahwa “Pelayanan adalah serangkaian 

kegiatan atau proses pemenuhan kebutuhan orang lain secara lebih memuaskan 

berupa produk jasa dengan sejumlah ciri seperti tidak berwujud, cepat hilang, 

lebih dapat dirasakan daripada dimiliki, dan pelanggan lebih dapat berpartisipasi 

aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut” (Hapsari, Skripsi FH UNNES, 

2010: 20). 

  Kotler (1994) menyebutkan sejumlah karakterisitik pelayanan sebagai 

berikut: 

a. Intangibility (tidak berwujud): tidak dapat dilihat, diraba, dirasa, 

didengar, dicium sebelum ada transaksi. Pembeli tidak mengetahui 

dengan pasti atau dengan baik hasil pelayanan (service outcome) 

sebelum pelayanan dikonsumsi; 

b. Inseparatibility (tidak dapat dipisahkan): dijual lalu diproduksi dan 

dikonsumsi secara bersamaan karena tidak dapat dipisahkan. 

Karena itu, konsumen ikut berpartisipasi menghasilkan jasa 

layanan. Dengan adanya kehadiran konsumen, pemberi pelayanan 

berhati-hati terhadap interaksi yang terjadi antara penyedia dan 

pembeli; 
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c. Variability (berubah-ubah dan bervariasi): jasa beragam, selalu 

mengalami perubahan, tidak selalu sama kualitasnya bergantung 

kepada siapa yang menyediakannya dan kapan serta dimana 

disediakan; dan 

d. Perishability (cepat hilang, tidak tahan lama): jasa tidak dapat 

disimpan dan permintaannya berfluktuasi. Daya tahan suatu jasa 

layanan bergantung kepada situasi yang diciptakan oleh berbagai 

faktor (Hapsari, Skripsi FH UNNES, 2010: 20). 

 

  Jika dihubungkan dengan administrasi publik, pelayanan adalah 

“Kualitas pelayanan birokrat terhadap masyarakat” (Sinambela, 2008: 6). Kata 

kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang 

konvensional hingga yang lebih strategis. Definisi konvensional dari kualitas 

biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk, seperti (1) 

kinerja (performance); (2) keandalan (reliability); (3) mudah dalam penggunaan 

(ease of use); dan (4) estetika (esthetics). Adapun dalam definisi strategis 

dinyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi 

keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the needs of costumer). 

  Berdasarkan pengertian kualitas, baik yang konvensional maupun yang 

lebih strategis oleh Gaspersz dalam Sampara Lukman mengemukakan bahwa 

pada dasarnya kualitas mengacu kepada pengertian pokok: 

a. Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik 

keistimewaan langsung, maupun keistimewaan atraktif yang 

memenuhi keinginan pelanggan dan memberikan kepuasan atas 

penggunaan produk; dan 

b. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau 

kerusakan (Sinambela, 2008: 7). 

 

  Agar pelayanan yang diberikan berkualitas tentu saja kedua kualitas 

dimaksud harus terpenuhi. Secara rinci Master dalam Dadang Juliana (Ed) 
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mengemukakan berbagai hambatan dalam pengembangan sistem manajemen 

kualitas, antara lain: 

a. Ketiadaan komitmen dari manajemen; 

b. Ketiadaan pengetahuan dan kekurangpahaman tentang manajemen 

kualitas bagi aparatur yang bertugas melayani; 

c. Ketidakmampuan aparatur mengubah kultur yang mempengaruhi 

kualitas manajemen pelayanan pelanggan; 

d. Ketidaktepatan perencanaan manajemen kualitas yang dijadikan 

pedoman dalam pelayanan pelanggan; 

e. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan belum dioptimalkan; 

f. Ketidakmampuan membangun learning organization, learning by 

the individuals dalam organisasi; 

g. Ketidaksesuaian antara struktur organisasi dengan kebutuhan; 

h. Ketidakcukupan sumber daya dan dana; 

i. Ketidaktepatan sistem penghargaan dan balas jasa bagi karyawan; 

j. Ketidaktepatan mengadopsi prinsip manajemen kualitas ke dalam 

organisasi; 

k. Ketidaktepatan dalam memberikan perhatian pada pelanggan, baik 

internal maupun eksternal; dan 

l. Ketidaktepatan dalam pemberdayaan dan kerjasama (Sinambela, 

2008: 7). 

 

  Kualitas pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis 

dan komprehensif yang lebih dikenal dengan konsep pelayanan prima. Aparat 

pelayanan hendaknya memahami variabel-variabel pelayanan prima seperti yang 

terdapat dalam agenda perilaku pelayanan prima sektor publik. Variabel dimaksud 

adalah: 

a. Pemerintah yang bertugas melayani; 

b. Masyarakat yang dilayani pemerintah; 

c. Kebijaksanaan yang dijadikan landasan pelayanan publik; 

d. Peralatan atau sarana pelayanan yang canggih; 

e. Resources yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan 

pelayanan; 

f. Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan 

standar dan asas pelayanan masyarakat; 

g. Manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan 

masyarakat; dan 
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h. Perilaku pejabat yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, apakah 

masing-masing telah menjalankan fungsi mereka (Sinambela, 

2008: 8). 

 

2.2.3.2 Publik 

  Menurut Ridwan dan Sudrajat (2009: 18), “Kata publik berasal dari 

Bahasa Inggris public yang berarti umum, negara. Kata publik sebenarnya sudah 

diterima menjadi bahasa Indonesia baku, pengertiannya adalah orang banyak”. 

  Sementara itu Inu Kencana mendefinisikan publik adalah “Sejumlah 

manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan 

tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang ada” (Ridwan 

dan Sudrajat, 2009: 19). 

  Ely Susanto berpendapat bahwa “Birokrat atau pelayan publik adalah 

mereka-mereka yang setiap hari berinteraksi dengan masyarakat yang dilayani, 

yang datang dari berbagai macam latar belakang yang berbeda” (Hapsari, Skripsi 

FH UNNES, 2010: 23). 

2.2.3.3 Pengertian Pelayanan Publik 

  Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik Pasal 1 butir 1 “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik”. 

  Inu Kencana berpendapat bahwa “Pelayanan publik diartikan sebagai 

setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang 
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memiliki kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan 

menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara 

fisik” (Ridwan dan Sudrajat, 2009: 19). 

  Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat mengartikan “Pelayanan 

publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggaran  

negara terhadap masyarakatnya guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu 

sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat” 

(Ridwan dan Sudrajat, 2009: 19). 

  Sedangkan Moenir (2000) mengemukakan bahwa “Pelayanan Publik 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan 

landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam 

usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya” (Hapsari, Skripsi 

FH UNNES, 2010: 24). 

  Pelayanan publik ini dibagi dalam kelompok-kelompok: 

a. Kelompok Pelayanan Administratif, yaitu pelayanan yang 

menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan 

oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat 

kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang 

dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda 

Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte 

Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin 

Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat 

Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan sebagainya; 

b. Kelompok Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan 

berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya 

jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan 

sebagainya; dan 

c. Kelompok Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan 

berbagai jasa yang dbutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, 

pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan 

sebagainya (Ridwan dan Sudrajat, 2009: 19-20). 



 

 

33 

 Dengan demikian Ridwan dan Sudrajat menyimpulkan: 

 Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan 

masyarakat oleh penyelenggara negara, dalam hal ini negara didirikan 

oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan ini harus 

dipahami bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai 

kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat (Ridwan 

dan Sudrajat, 2009: 20). 

 

 Secara teoretis, tujuan dari pelayanan publik pada dasarnya adalah 

memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan 

prima yang tercermin dari: 

a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah, dan 

dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta 

disediakan secara memadai dan  mudah dimengerti; 

b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan 

kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap 

berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas; 

d. Partisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan 

memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat; 

e. Kesamaan hak, yakni pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi 

dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, 

status sosial, dan lain-lain; serta 

f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 

memperhatikan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 

pelayanan publik (Ridwan dan Sudrajat, 2009: 20). 

 

 Dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu juga untuk 

memperhatikan dan menerapkan pedoman-pedoman sebagai berikut: 

a. Kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan publik tidak berbelit-

belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan; 

b. Kejelasan, memuat tentang: 

1) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; 

2) Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab 

dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian 
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keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan 

publik; dan 

3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 

c. Kepastian waktu, dimana dalam pelaksanaan pelayanan publik 

dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan; 

d. Akurasi, dimana produk pelayanan publik diterima dengan benar, 

tepat, dan sah; 

e. Keamanan, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa 

aman dan kepastian hukum; 

f. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau 

pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan 

pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam 

pelaksanaan pelayanan publik; 

g. Kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan 

prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang 

memadai termasuk penyediaan sarana teknologi komunikasi dan 

informatika (telematika); 

h. Kemudahan diakses, dimana tempat dan lokasi serta sarana 

pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan 

dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika; 

i. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, dimana pemberi 

pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, dan santun, ramah serta 

memberikan pelayanan dengan ikhlas; dan 

j. Kenyamanan, yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, 

disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan 

yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung 

pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain 

(Ridwan dan Sudrajat, 2009: 101-102). 

 

 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat berpendapat bahwa “Setiap 

penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan 

dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. 

Standar pelayanan adalah ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan 

pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan” (Ridwan 

dan Sudrajat, 2009: 103). 

 Adapun standar pelayanan tersebut meliputi: 

 a. Prosedur Pelayanan 
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  Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima 

pelayanan termasuk pengaduan. 

 b. Waktu Penyelesaian 

  Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan 

permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk 

pengaduan. 

 c. Biaya Pelayanan 

  Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam 

proses pemberian pelayanan. 

 d. Produk Pelayanan 

  Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan. 

 e. Sarana dan Prasarana 

  Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 

 f. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan 

  Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan 

tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan 

perilaku yang dibutuhkan (Ridwan dan Sudrajat, 2009: 103). 

 

 Asas penyelenggaraan pelayanan publik menurut Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah: 

a. Kepentingan umum; 

b. Kepastian hukum; 

c. Kesamaan hak; 

d. Keseimbangan hak dan kewajiban; 

e. Keprofesionalan; 

f. Partisipatif; 

g. Persarnaan perlakuan/tidak diskriminatif; 

h. Keterbukaan; 

i. Akuntabilitas; 

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; 

k. Ketepatan waktu; dan 

l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan (Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik). 

 

2.2.4 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 

 Terpilihnya Indonesia sebagai salah satu 47 negara anggota Dewan HAM 

PBB diharapkan dapat mendorong perkembangan HAM di Indonesia yang 

merupakan tanggung jawab semua pemangku HAM mulai dari pemerintah, 
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parlemen, pengusaha, akademisi, media, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

dan seluruh lapisan masyarakat. Salah satu faktor yang mendukung terpilihnya 

Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB adalah tersusunnya konsep Rencana 

Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang merupakan hasil 

kesepakatan Konferensi Wina 1993.  

 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat 

RANHAM adalah Rencana Aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan 

penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan HAM di Indonesia (Pasal 1 

butir 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014).  

 RANHAM bertujuan untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, 

pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia dengan 

mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, dan keamanan, 

serta ketertiban bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 2 ayat 1 Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi 

Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014).  

 Perjalanan RANHAM di Indonesia telah dilaksanakan dalam 2 periode, 

yakni RANHAM I (1998-2003) dengan program utama meliputi: 

1. Persiapan pengesahan perangkat internasional di bidang Hak-Hak 

Asasi Manusia; 

2. Diseminasi informasi dan pendidikan di bidang Hak-Hak Asasi 

Manusia; 

3. Penentuan prioritas pelaksanaan Hak-Hak Asasi Manusia; dan 

4. Pelaksanaan isi perangkat internasional di bidang Hak-Hak Asasi 

Manusia yang telah disahkan (Lampiran Keputusan Presiden 

Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden 
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Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak 

Asasi Manusia Indonesia). 

 

 Kemudian RANHAM II (2004-2009) dengan program utama meliputi: 

1. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM; 

2. Persiapan ratifikasi instrumen Hak Asasi Manusia internasional; 

3. Persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan; 

4. Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia; 

5. Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia; dan 

6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan (Pasal 2 butir 2 Keputusan 

Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional 

Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009). 

 

 Pelaksanaan RANHAM Indonesia Tahun 1998-2003 disadari belum 

sepenuhnya tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Hal ini terutama 

disebabkan adanya kendala dinamika perubahan sosial dan politik yang begitu 

cepat dalam 5 (lima) tahun terakhir. Selain itu, belum adanya Panitia Pelaksana 

Daerah dinilai menjadi kendala utama dalam pelaksanaan RANHAM di tingkat 

daerah terutama setelah diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah. 

Pengalaman selama 5 (lima) tahun pelaksanaan RANHAM tersebut perlu dicatat 

sebagai pelajaran berharga guna penyempurnaan RANHAM 5 (lima) tahun 

berikutnya (2004-2009). RANHAM 2004-2009 ini merupakan kelanjutan dari 

RANHAM 1998-2003, sehingga rencana yang belum dapat diselesaikan pada 

periode yang lalu akan dilanjutkan pada periode berikutnya. Disadari dan diakui 

bahwa terdapat kelompok masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran HAM, 

yaitu: anak, remaja, wanita, buruh formal dan informal, manusia  lanjut usia, 

masyarakat adat, penyandang cacat, kelompok minoritas, kelompok orang miskin, 

orang hilang secara paksa (enforced disappearance), pemindahan secara 
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paksa/pengungsi domestik (internally displaced person), tahanan dan narapidana, 

petani dan nelayan. Kelompok rentan ini perlu mendapat perhatian khusus agar 

kepentingan mereka dapat terakomodasi dengan baik dalam pelaksanaan 

RANHAM 2004-2009.  

 Setelah RANHAM II berakhir, dilanjutkan dengan RANHAM III (2011-

2014) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana 

Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014. Pelaksanaan 

RANHAM Tahun 2004-2009 disadari belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan 

rencana yang ditetapkan, meskipun telah terbentuk 456 (empat ratus lima puluh 

enam) Panitia RANHAM di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Keadaan tersebut 

karena pemahaman HAM anggota Panitia RANHAM masih belum memadai, 

belum optimalnya koordinasi dan konsultasi baik antar lembaga/unit yang 

diwakili dalam Panitia RANHAM maupun dengan lembaga di luar Panitia 

RANHAM, keterbatasan anggaran dan adanya anggapan bahwa RANHAM 

semata-mata menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM. Tidak 

semua program utama RANHAM dilaksanakan sebagaimana mestinya baik di 

tingkat pusat maupun daerah karena tidak adanya petunjuk yang konkret sebagai 

panduan, sehingga berakibat kegiatan bertumpu pada sosialisasi dan diseminasi. 

Sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, maka RANHAM Tahun 2011-2014 

memberikan penugasan yang lebih jelas kepada kementerian/lembaga, Gubernur 

dan Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab pelaksanaan RANHAM, sesuai 

tugas pokok dan fungsi masing-masing. Panitia RANHAM agar melaksanakan 

tugas di unit kerjanya masing-masing dengan mengacu pada norma dan standar 
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HAM, memastikan aparat pemerintah memahami dan berorientasi pada HAM 

dalam pelaksanaan tugas, mendorong ke arah masyarakat dan aparat berbudaya 

HAM, serta memastikan agar peraturan daerah selaras dengan hukum dan HAM.  

 RANHAM dilaksanakan dengan membentuk Panitia RANHAM, baik di 

tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Panitia RANHAM Nasional 

dibentuk oleh Presiden yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 

Panitia RANHAM Nasional ini bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan 

program utama RANHAM, meliputi: 

1. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM; 

2. Persiapan pengesahan instrumen Hak Asasi Manusia internasional; 

3. Harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-

undangan; 

4. Pendidikan Hak Asasi Manusia; 

5. Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia; 

6. Pelayanan Komunikasi Masyarakat; dan 

7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan (Pasal 4 butir 3 Peraturan 

Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional 

Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014). 

 

 Sedangkan untuk pelaksanaan RANHAM di Provinsi, Gubernur 

membentuk Panitia RANHAM Provinsi. Kemudian di Kabupaten/Kota dibentuk 

pula Panitia RANHAM Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota. Tugas dari Panitia 

RANHAM Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah melaksanakan program utama, 

meliputi: 

1. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM; 

2. Harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah; 

3. Pendidikan Hak Asasi Manusia; 

4. Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia; 

5. Pelayanan Komunikasi Masyarakat; dan 

6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan (Pasal 6 butir 9 dan/atau Pasal 

8 butir 8 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
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Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-

2014). 

 

 Untuk meningkatkan kelancaran dan koordinasi pelaksanaan RANHAM 

Indonesia Tahun 2011-2014 di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota, 

dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang merupakan koordinator pelaksanaan 

RANHAM di instansi masing-masing dan sekaligus sebagai penghubung dengan 

Sekretariat dan Panitia RANHAM. Pokja RANHAM Provinsi dan 

Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan kondisi dan kebutuhan daerah yang 

bersangkutan dalam rangka penanganan masalah HAM. Di Provinsi Jawa Tengah 

dibentuk Kelompok Kerja RANHAM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014 

berdasarkan Keputusan Wakil Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/53.1/2011 

tentang Pembentukan Kelompok Kerja RANHAM Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2011-2014 yang terdiri dari 5 (lima) Pokja, meliputi: 

1. Kelompok Kerja Pembentukan dan Penguatan Institusi Pelaksana 

RANHAM, bertugas melaksanakan koordinasi dalam upaya 

penguatan institusi melalui pemahaman program kerja dan 

membangun jejaring RANHAM baik dalam negeri maupun luar 

negeri; 

2. Kelompok Kerja Harmonisasi Rancangan dan Evaluasi Peraturan 

Daerah, bertugas melaksanakan harmonisasi rancangan, kajian, dan 

evaluasi peraturan perundang-undangan; 

3. Kelompok Kerja Pendidikan HAM, bertugas meningkatkan 

pemahaman, kesadaran, pembudayaan, pendidikan HAM bagi 

aparatur pemerintah dan masyarakat; 

4. Kelompok Kerja Penerapan Norma dan Standar HAM, bertugas 

meningkatkan upaya Penghormatan, Pemajuan, Pemenuhan, 

Perlindungan, dan Penegakkan (P5) HAM terhadap implementasi 

pemenuhan 10 (sepuluh) Hak Dasar HAM; dan 

5. Kelompok Kerja Palayanan Komunikasi Masyarakat, bertugas 

melakukan fasilitasi dan mediasi pengaduan masyarakat terhadap 

adanya dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang terjadi di 

masyarakat, melaksanakan advokasi, monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan program RANHAM di Provinsi dan Kabupaten/Kota 



 

 

41 

(Ketentuan Diktum Ketiga Keputusan Wakil Gubernur Jawa 

Tengah Nomor 180/53.1/2011 tentang Pembentukan Kelompok 

Kerja RANHAM Provinsi Jawa tengah Tahun 2011-2014). 

 

 Susunan keanggotaan Pokja RANHAM Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2011-2014 terlampir (Lampiran 19 Keputusan Wakil Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 180/53.1/2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja RANHAM Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2011-2014). 

2.2.5 Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) 

 Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) adalah pemberian 

layanan terhadap masyarakat tentang adanya dugaan permasalahan HAM yang 

dikomunikasikan maupun tidak dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok 

orang (Pasal 1 butir 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-

2014). YANKOMAS merupakan suatu bentuk apresiasi pemerintah dalam 

pengimplementasian perlindungan dan pemenuhan HAM, karena dengan adanya 

YANKOMAS maka diharapkan akan menjadikan suatu solusi dalam penyelesaian 

pelanggaran/permasalahan HAM yang dialami oleh masyarakat. 

 Kata YANKOMAS berasal dari 3 kata, yaitu: 

a. Pelayanan, berasal dari kata dasar layan atau melayani yang artinya 

menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain; 

b. Komunikasi, artinya pertukaran informasi berita, perhubungan, 

hubungan. Sedangkan istilah komunikasi disini dimaknai sebagai 

laporan atau pengaduan permasalahan HAM, sesuai dengan 

“Prosedur 1503” dari Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (Economic and Social of United Nation). Sejak 

tahun 1967 Dewan Ekonomi dan Sosial PBB memberikan 

wewenang kepada Komisi Hak Asasi Manusia dan Sub Komisi 

Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas PBB, untuk 

memeriksa informasi yang relevan dari pelanggaran-pelanggaran 
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hak dan kebebasan dasar yang dilaporkan terjadi. Kemudian komisi 

membuat laporan dan rekomendasi mengenai pelanggaran-

pelanggaran tersebut kepada Dewan. Untuk menangani 

komunikasi-komunikasi sehubungan dengan pelanggaran-

pelanggaran HAM tersebut, Dewan kemudian menetapkan 

prosedur yang dikenal dengan Prosedur 1503; dan 

c. Masyarakat artinya sehimpunan orang yang hidup bersama di suatu 

tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tentu (Dit.Yankomas, 

2008: 3).  

 

 Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) merupakan program 

baru dari RANHAM sebelumnya (2004-2009), sebagai bentuk perwujudan dari 

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan 

publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat 

memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran 

ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan 

lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam 

kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. 

 Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) dalam rangka 

perlindungan dan pemenuhan HAM, tidak hanya dilakukan oleh Direktorat 

Jenderal HAM melalui Direktorat YANKOMAS, tetapi dilakukan oleh semua 

instansi pemerintah baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, baik yang tergabung 

sebagai anggota Panitia RANHAM Nasional, Panitia RANHAM Provinsi, 

maupun Panitia RANHAM Kabupaten/Kota, karena permasalahan HAM 

merupakan tanggung jawab pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 

I ayat 4 UUD Tahun 1945 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia. 
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 Tugas Panitia RANHAM dalam penanganan komunikasi meliputi: 

a. Menerima dan menindaklanjuti komunikasi; 

b. Melakukan penelaahan/analisis terhadap pelanggaran HAM baik 

yang dikomunikasikan maupun yang tidak/belum 

dikomunikasikan; 

c. Melakukan audiensi, koordinasi, dan rekomendasi dalam rangka 

penanganan pelanggaran/permasalahan HAM baik yang 

dikomunikasikan maupun yang tidak/belum dikomunikasikan; 

d. Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan 

penanganan pelanggaran/permasalahan HAM yang tidak/belum 

dikomunikasikan dari: 

1) Media cetak maupun elektronik; 

2) Instansi pemerintah, organisasi, atau anggota masyarakat; dan 

3) Pengamatan secara langsung ke lokasi terjadinya dugaan 

pelanggaran/permasalahan HAM. 

e. Menangani pelanggaran/permasalahan HAM yang bersifat kasuistis 

dan mendesak yang tidak/belum dikomunikasikan dengan 

menggunakan mekanisme penanganan komunikasi; dan 

f. Menyusun peta potensi pelanggaran/permasalahan HAM (Draft 

Standar Operasional Prosedur YANKOMAS, 2011: 4-5). 

 

 Kewenangan Panitia RANHAM dalam menjalankan tugasnya adalah: 

a. Meminta informasi/klarifikasi dari instansi pemerintah, organisasi, 

atau anggota masyarakat yang berkaitan dengan 

pelanggaran/permasalahan HAM baik yang dikomunikasikan 

maupun yang tidak/belum dikomunikasikan; 

b. Meminta informasi tindaklanjut dari instansi/lembaga yang 

berwenang terhadap penanganan pelanggaran/permasalahan HAM 

baik yang dikomunikasikan maupun yang tidak/belum 

dikomunikasikan; 

c. Melakukan pertemuan dengan pihak terkait untuk membahas 

penanganan pelanggaran/permasalahan HAM; 

d. Memberikan rekomendasi kepada instansi yang berwenang 

terhadap penanganan pelanggaran/permasalahan HAM baik yang 

dikomunikasikan maupun yang tidak/belum dikomunikasikan; dan 

e. Meminta informasi tindaklanjut atas rekomendasi yang telah 

dikirim kepada instansi penerima (Draft Standar Operasional 

Prosedur YANKOMAS, 2011: 5-6). 
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 Ruang lingkup YANKOMAS meliputi: 

a. Penanganan pelanggaran HAM sebagaimana dimaksudkan dalam 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia Pasal 1 butir 6, yaitu setiap perbuatan seseorang atau 

kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun 

tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum 

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; 

b. Tidak sedang dalam proses peradilan; dan 

c. Bukan merupakan pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan 

HAM (Draft Standar Operasional Prosedur YANKOMAS, 2011: 2-

3). 

 

Prinsip-prinsip YANKOMAS meliputi: 

a. Obyektifitas, merupakan kegiatan penanganan komunikasi 

masyarakat yang harus berdasarkan fakta, yaitu adanya suatu bukti 

nyata yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum; 

b. Non-diskriminasi, merupakan pelayanan komunikasi masyarakat 

yang harus mencerminkan perlindungan dan pemenuhan HAM 

serta kebebasan dasar manusia tanpa pembedaan manusia atas 

dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, 

status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, dan politik; 

c. Aksesibilitas, merupakan proses pelayanan komunikasi masyarakat 

yang dapat diakses oleh semua orang; dan 

d. Akuntabilitas, merupakan pelayanan komunikasi masyarakat yang 

bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (Draft Standar Operasional 

Prosedur YANKOMAS, 2011: 6). 
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2.3 Kerangka Berpikir 

2.3.1 Bagan 

Gambar 2.1  

Bagan Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Analisis Peneliti Tahun 2012 

Pelayanan/penanganan 

terhadap dugaan pelanggaran 
HAM baik yang 

dikomunikasikan maupun 

yang tidak dikomunikasikan 
seseorang atau kelompok 

orang. 

 

Hambatan dalam pelaksanaan 

Pelayanan Komunikasi 
Masyarakat (YANKOMAS) 

dan upaya mengatasi 

hambatan tersebut 

 

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi 
Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014 

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-

01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah 
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

4. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/43 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/45/2011 tentang Pembentukan Panitia 
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014 

5. Keputusan Wakil Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/53.1/2011 tentang Pembentukan 
Kelompok Kerja Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2011-2014 

 

Peran Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan 
HAM Jawa Tengah dalam 

upaya mendorong 

penyelesaian dugaan 
pelanggaran HAM di 
wilayah Provinsi Jawa 

Tengah 

 

Landasan Teori: 
1. Hak Asasi Manusia 
2. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum 
dan HAM 

3. Pelayanan Publik 
4. RANHAM 
5. YANKOMAS 

Yuridis Sosiologis: 

1. Pengamatan (Observasi) 
2. Wawancara (Interview) 
3. Dokumentasi 

Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum 
dan HAM Jawa Tengah dalam Pelayanan 
Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) 

Lembaga Negara: 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

HAM Jawa Tengah 

Pasal 28A-J 
 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 

Pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) oleh 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah selaku 
sekretariat Panitia RANHAM Provinsi 

 

Dapat dijadikan referensi bagi penelitian hukum selanjutnya, mengenai Hak Asasi 
Manusia di Indonesia dan pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat 

(YANKOMAS) di Provinsi Jawa Tengah serta dapat dijadikan bahan masukan bagi 

Panitia RANHAM agar lebih baik lagi dalam melayani masyarakat 
 

 



 

 

46 

2.3.2 Penjelasan Bagan 

2.3.2.1 Input (Input) 

  Peneliti mendasarkan penelitian ini pada dasar-dasar hukum sebagai 

berikut: 

1. Pasal 28A-J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;  

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana 

Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014;  

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 

5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/43 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/45/2011 

tentang Pembentukan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014; dan  

6. Keputusan Wakil Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/53.1/2011 tentang 

Pembentukan Kelompok Kerja Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. 

2.3.2.2 Proses (Process) 

  Dasar-dasar hukum tersebut yang akan menjadi landasan dalam 

penelitian ini yang membahas mengenai Peran Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam Upaya Menyelesaikan Dugaan 
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Pelanggaran HAM sebagai Bentuk Pelayanan Komunikasi Masyarakat 

(YANKOMAS). Fokus penelitian yang akan dilakukan yaitu:  

1.  Prosedur pelayanan/penanganan terhadap dugaan pelanggaran HAM baik yang 

dikomunikasikan maupun yang tidak dikomunikasikan oleh seseorang atau 

kelompok orang. 

2. Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam 

upaya mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran HAM di wilayah Provinsi 

Jawa Tengah. 

3. Hambatan dalam pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat 

(YANKOMAS) dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. 

2.3.2.3 Tujuan (Output) 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pelayanan/ 

penanganan terhadap dugaan pelanggaran HAM baik yang dikomunikasikan 

maupun yang tidak dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang; 

mendeskripsikan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa 

Tengah dalam upaya mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran HAM di 

wilayah Provinsi Jawa Tengah; serta mengidentifikasi hambatan dalam 

pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) dan upaya untuk 

mengatasi hambatan tersebut. 

2.3.2.4 Manfaat (Outcome) 

  Kerangka berfikir diatas merupakan sarana untuk mencapai hasil akhir 

dari penelitian ini yaitu dapat dijadikan referensi bagi penelitian hukum 

selanjutnya, mengenai Hak Asasi Manusia di Indonesia dan pelaksanaan 
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Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) di Provinsi Jawa Tengah 

serta dapat dijadikan bahan masukan bagi Pemerintah Indonesia, khususnya 

Panitia RANHAM agar lebih baik lagi dalam melayani masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Dasar Penelitian 

 Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam skripsi ini adalah metode 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah “Penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holisitik, dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah” (Moleong, 

2007: 6). Sedangkan menurut Afifudin dan Saebani (2009: 57) metode penelitian 

kualitatif diartikan sebagai “Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

kondisi objek yang alamiah (lawannya eksperimen), dimana peneliti merupakan 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna daripada generalisasi”.  

 Sesuai dasar penelitian tersebut maka penelitian ini diharapkan mampu 

mendeskripsikan tentang peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

Jawa Tengah dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM sebagai bentuk 

Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS). 
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3.2 Pendekatan Penelitian 

 Dilihat dari segi pendekatan penelitiannya, maka penelitian ini 

menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ini 

sesuai dengan pendapat Ronny Hanintijo yaitu: 

Suatu penelitian hukum dimana hukum tidak dikonsepsikan suatu 

gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi 

sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang 

lain. Menurut pandangan penelitian ini, hukum dipelajari sebagai 

variabel akibat (dependent variable) yang menimbulkan akibat-akibat 

pada berbagai segi kehidupan sosial (Hanintijo, 1988: 34). 

 

 Segi yuridis dalam penelitian ini ditinjau dari segi hukum adalah 

mengenai Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Indonesia 

dengan salah satu program utamanya adalah Pelayanan Komunikasi Masyarakat 

(YANKOMAS) yang tertulis sebagai data-data sekunder. Sedangkan yang 

dimaksud dengan pendekatan secara sosiologis adalah tentang pelaksanaan 

Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) oleh Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. 

 

3.3 Spesifikasi Penelitian 

 Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya “Hasil penelitian ini 

berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu 

keadaan atau gejala yang diteliti” (Soerjono Soekanto, 1985: 10). Sehingga 

penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan 

menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan peran Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam menyelesaikan dugaan 
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pelanggaran HAM sebagai bentuk Pelayanan Komunikasi Masyarakat 

(YANKOMAS). 

 

3.4 Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam 

penelitian kualitatif walaupun sifatnya masih tentatif (dapat diubah sesuai dengan 

latar penelitian). Fokus penelitian pada dasarnya adalah “Masalah pokok yang 

bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya 

melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya” (Moleong, 2007: 97). 

Fokus dari penelitian ini adalah: 

4. Prosedur pelayanan/penanganan terhadap dugaan pelanggaran HAM baik yang 

dikomunikasikan maupun yang tidak dikomunikasikan oleh seseorang atau 

kelompok orang. 

5. Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam 

upaya mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran HAM di wilayah Provinsi 

Jawa Tengah. 

6. Hambatan dalam pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat 

(YANKOMAS) dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. 

 

3.5 Lokasi Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. 
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3.6 Sumber  Data Penelitian 

  Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2007: 157), sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data merupakan masalah 

yang perlu diperhatikan dalam setiap penelitian ilmiah, agar diperoleh data yang 

lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

3.6.1 Data Primer 

 Data primer (sumber data utama) adalah “Kata-kata dan tindakan orang-

orang yang diamati atau diwawancarai” (Moleong, 2007: 157). Dalam penelitian 

ini sumber data primernya yaitu pengamatan (observasi) dan wawancara langsung 

menggunakan alat perekam (handphone) dengan: 

1. Informan 

 Informan adalah “Orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian” (Moleong, 2007: 132). Informan 

dalam penelitian ini adalah Setyawati, S.H., M.Hum., Kepala Bidang Hak Asasi 

Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan YS. 

Endang Sabarsih, S.H., Kepala Subbagian Hak Asasi Manusia pada Biro Hukum 

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

2. Responden 

 Responden adalah “Orang yang diminta memberikan keterangan tentang 

suatu fakta atau pendapat” (Arikunto, 2002: 122).  Responden dalam penelitian ini 

adalah Dyah Santi Yunianingtyas, S.H. (Staff di Bidang Hak Asasi Manusia 
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Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah), Joni Alex 

(masyarakat/penyampai komunikasi), Syamsul Bakhri, S.Pd. (masyarakat/ 

penyampai komunikasi), Indah Setyawati (masyarakat) dan Lukman Nul Hakim, 

S.H. (akademisi). 

3.6.2 Data Sekunder 

 Data sekunder adalah “Data yang diperoleh melalui kepustakaan dengan 

jalan membaca, mengkaji serta mempelajari buku-buku yang relevan dengan 

objek yang diteliti” (Soerjono Soekanto, 1981: 14). Data sekunder digunakan 

untuk mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Data 

sekunder meliputi:  

1. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat. Berupa 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan 

permasalahan yang dibahas, meliputi: 

a. Pasal 28A-J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;  

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014; 

d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia;  

e. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/43 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/45/2011 
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tentang Pembentukan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014; dan  

f. Keputusan Wakil Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/53.1/2011 tentang 

Pembentukan Kelompok Kerja Rencana Aksi Nasional Hak Asasi 

Manusia Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. 

2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan 

bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, 

hasil karya sarjana. Literatur tersebut antara lain: 

a. Buku-buku tentang penelitian hukum; 

b. Buku-buku tentang HAM, RANHAM, dan YANKOMAS; serta 

c. Website-website tentang HAM, RANHAM dan YANKOMAS. 

3. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum sebagai pelengkap kedua bahan 

hukum sebelumnya, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

 

3.7 Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

3.7.1 Pengamatan (Observasi)  

 Metode pengamatan (observasi) merupakan metode pengumpulan data 

esensial dalam penelitian terlebih dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pengamatan (observasi) dimanfaatkan sebesar-besarnya seperti yang 

dikemukakan oleh Guba dan Lincoln dalam Moleong (2007: 174), bahwa: 

a. Teknik pengamatan didasarkan atas pengamatan langsung; 

b. Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati 

sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana 

yang terjadi dalam keadaan yang sebenarnya; 
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c. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam 

situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun 

pengetahuan yang langsung dipeoleh dari data; 

d. Sering terjadi keraguan pada peneliti, jika seandainya terjadi 

kekeliruan pada data yang dijaringnya; 

e. Teknik pengamatan memungkinkan peneliti untuk mampu 

memahami situasi-situasi yang rumit; dan 

f. Dalam kasus-kasus tertentu di mana teknik komunikasi lainnya 

tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat 

bermanfaat (Moleong, 2007: 174). 

 

 Pengamatan (observasi) dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana proses pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat 

(YANKOMAS) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah 

dan untuk mendapatkan data melalui kegiatan melihat, mendengar dan 

penginderaan lainnya. 

3.7.2 Wawancara (Interview) 

 Menurut Moleong (2007: 186) “Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Wawancara/percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.  

 Wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari 

pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang 

berhubungan dengan data-data primer. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

wawancara dengan: 

1. Setyawati, S.H., M.Hum., Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah; 
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2. YS. Endang Sabarsih, S.H., Kepala Subbagian Hak Asasi Manusia pada Biro 

Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;  

3. Dyah Santi Yunianingtyas, S.H., Staff di Bidang Hak Asasi Manusia Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah; 

4. Joni Alex dan Syamsul Bakhri, S.Pd., masyarakat yang mengkomunikasikan 

dugaan pelanggaran HAM yang menimpanya; 

5. Indah Setyawati, masyarakat yang memberikan tanggapan atas pertanyaan-

pertanyaan yang diberikan; dan 

6. Lukman Nul Hakim, S.H., akademisi yang dimintai pendapatnya. 

3.7.3 Dokumentasi 

 Dokumentasi yaitu “Metode yang digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan lain sebagainya” (Arikunto, 

2002: 236). 

 Metode dokumentasi adalah data pendukung yang digunakan oleh 

peneliti dalam melakukan kegiatan pencatatan terhadap data-data yang ada di 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. 

 

3.8 Uji Keabsahan Data 

 Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan 

yaitu triangulasi. Triangulasi adalah “Teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai suatu pembanding terhadap data itu” (Moleong, 2007: 330). Teknik 
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triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber. Menurut Patton dalam Moleong (2007: 330) 

triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayanan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda. 

            Triangulasi dengan sumber dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

b. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum 

dengan yang dikatakan secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan oleh seseorang sewaktu 

diteliti dengan sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pandangan orang seperti orang yang berpendidikan. 

e. Membandingkan suatu wawancara dengan suatu dokumen yang 

berkaitan (Moleong, 2007: 331). 

 

 Bagan triangulasi dengan sumber pada uji keabsahan data dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 3.1 Bagan Perbandingan Triangulasi 

 

  

 

 

 

Sumber: Moleong, 2002: 178 

 Berdasarkan pendapat Moleong diatas, maka peneliti melakukan 

perbandingan data yang telah diperoleh. Yaitu data-data sekunder hasil kajian 

pustaka akan dibandingkan dengan data-data primer yang diperoleh berdasar 

Sumber yang berbeda 

Teknik yang berbeda 

Waktu yang berbeda 

Data Sama Data Valid 
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fakta-fakta yang ditemui di lapangan. Sehingga kebenaran dari data yang 

diperoleh dapat dipercaya dan meyakinkan.  

 Peneliti melakukan validasi sendiri dengan memperhatikan hal-hal, 

diantaranya:  

1. Pemahaman peneliti terhadap metode penelitian kualitatif; 

2. Kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian secara akademik maupun 

logistik. 

 

3.9 Analisis Data 

 Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu 

analisis data untuk mengolah data yang ada. Analisa data adalah “Proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis kerja seperti 

yang disarankan oleh data” (Moleong, 2007: 280). 

 Menurut Milles dan Huberman dalam Rachman (1999: 20), tahapan 

analisis data adalah sebagai berikut:  

1. Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data ini dilakukan berkaitan dengan data penelitian yang ada 

di lapangan yaitu peneliti melakukan wawancara dengan orang-orang yang terkait 

secara langsung dalam pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat 

(YANKOMAS) di Provinsi Jawa Tengah. Adapun langkah-langkahnya adalah (a) 

mengurus surat ijin penelitian; (b) melakukan penelitian; (c) penelitian di 

lapangan; (d) mendapatkan hasil wawancara; dan (d) dokumentasi. 
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2. Reduksi Data 

 Yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Dimana 

reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi. Data-data yang 

telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan 

dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan. Reduksi 

data yang peneliti lakukan antara lain dengan menajamkan hasil penelitian 

mengenai peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah 

dalam Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS), mengarahkan hasil 

penelitian sesuai dengan permasalahan peneliti dan membuang data yang tidak 

perlu. Pada tahap ini peneliti memilih data yang paling tepat yang disederhanakan 

dan diklasifikasikan atau dasar tema, memadukan data yang tersebar, menelusuri 

tema untuk data tambahan, dan membuat simpulan menjadi uraian singkat. 

3. Penyajian Data 

 Data-data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun data sekunder 

kemudian dikumpulkan untuk diteliti kembali dengan menggunakan metode 

editing untuk menjamin data-data yang diperoleh itu dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan yang ada, selanjutnya dilakukan 

pembetulan terhadap data yang keliru, dengan demikian dapat dilakukan 

penambahan data yang kurang lengkap yang kemudian disusun secara sistematis. 

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

 Menarik simpulan yaitu suatu kegiatan utuh, simpulan yang diverifikasi 

selama penelitian berlangsung, simpulan final mungkin tidak muncul sampai 
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pengumpulan data akhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan 

yang ada di lapangan, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan 

untuk catatan penelitian. 

 Cara penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dapat digambarkan 

dalam skema di bawah ini: 

Gambar 3.2 Bagan Komponen-komponen dan Alur Data Kualitatif 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Milles dan Huberman dalam Rachman (1999: 120) 

 Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-

tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan menggunakan wawancara 

atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang 

dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data, setelah direduksi kemudian 

diadakan sajian data. Selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk 

penyajian data. Apabila ketiga tahapan tersebut selesai dilakukan, maka diambil 

kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

Jawa Tengah 

4.1.1.1 Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

 Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah lambang atau 

simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Logo ini berbentuk segi empat 

dengan warna dasar biru tua, memuat gambar dan tulisan PENGAYOMAN di 

bawah berwarna kuning emas terang, sebagai berikut: 

Gambar 4.1  

Logo Kementerian Hukum dan HAM 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor M.HH-05.UM.01.01 Tahun 2011 tentang Logo Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia 
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 Sesuai dengan Pasal 6 dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor M.HH-05.UM.01.01 Tahun 2011 tentang Logo Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 433) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(1) Logo menggambarkan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia yang memuat: 

a. Tulisan : PENGAYOMAN; 

b. Gambar : 1.  5 (lima) garis busur; 

 2. 2 (dua) garis tegak lurus sejajar; dan 

 3. Garis siku kanan dan garis siku kiri; 

c. Tata Warna : 1. Warna biru tua sebagai dasar; dan 

  2. Warna emas pada garis lukisan logo dan tulisan 

PENGAYOMAN. 

(2) Makna tulisan PENGAYOMAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

berarti mengayomi dan melindungi seluruh rakyat Indonesia di bidang 

hukum dan hak asasi manusia. 

(3) Makna gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut: 

a. 5 (lima) garis busur melambangkan Pancasila yang merupakan 

falsafah negara; 

b. 2 (dua) garis tegak lurus sejajar yang mempunyai makna demokrasi 

dan keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia; dan 

c. Garis siku kanan bermakna hukum dan garis siku kiri bermakna hak asasi 

manusia yang menjunjung tinggi agama dan moral. 
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(4) Makna warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut: 

a. Warna biru tua sebagai dasar yang mempunyai makna amanah, keamanan, 

keteraturan, kedalaman makna jati diri bangsa, percaya diri, ketertiban, 

dan inovasi teknologi; dan 

b. Warna emas bermakna keagungan, keluhuran, dan kewibawaan. 

4.1.1.2 Visi dan Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

 Isu-isu strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai 

gambaran keadaan yang terus menerus dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan 

sistem hukum nasional yang mencakup pembangunan substansi hukum, 

penyempurnaan struktur hukum dan pelibatan seluruh komponen masyarakat yang 

mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem 

hukum nasional yang dicita-citakan sebagaimana tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Tantangan yang dihadapi 

dalam mewujudkan sistem hukum nasional sebagaimana yang dicita-citakan 

adalah mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi 

hukum dan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran.  

 Berlandaskan hal tersebut maka dirumuskan Visi dan Misi Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu:  

Visi 

Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum 

Misi 

Melindungi Hak Asasi Manusia 
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4.1.1.3 Profil dan Sejarah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

Jawa Tengah 

 Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah 

merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia 

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia (Menkumham). Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa 

Tengah terletak di Jl. Dr. Cipto No. 64 Semarang. Sekarang ini Kepala Kantor 

Wilayah (Kakanwil) adalah Bapak Muqowimul Aman, Bc.IP, SH.  

 Sejarah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Semula menggunakan nomenklatur Kantor Wilayah Departemen Kehakiman 

Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman 

Nomor M.04-PR.07.10 Tahun 1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Wilayah Departemen Kehakiman. Wilayah kerja Kantor Wilayah 

Departemen Kehakiman Jawa Tengah pada saat itu meliputi Provinsi Jawa 

Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).  

2. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06-PR.07.02 Tahun 

1985, untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dibentuk Kantor 

Wilayah Departemen Kehakiman tersendiri sehingga Kantor Wilayah 

Departemen Kehakiman Jawa Tengah tidak lagi meliputi Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY). 

3. Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman diatur 

dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PR.07.10 Tahun 1982 
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tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. 

Kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 

M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Wilayah Departemen Kehakiman, dimana belum terbentuk bidang yang 

menangani permasalahan HAM. 

4. Pada tahun 2000 nomenklatur Departemen Kehakiman berubah menjadi 

Departemen Hukum dan Perundang-undangan sehingga nomenklatur Kantor 

Wilayah Departemen Kehakiman berubah menjadi Kantor Wilayah 

Departemen Hukum dan Perundang-undangan Jawa Tengah. 

5. Masih pada tahun 2000 nomenklatur Departemen Hukum dan Perundang-

undangan berubah menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 

sehingga nomenklatur Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-

undangan berubah menjadi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak 

Asasi Manusia Jawa Tengah. 

6. Pada tahun 2004 nomenklatur Departemen Kehakiman dan Hak Asasi 

Manusia berubah menjadi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 

sehingga nomenklatur Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak 

Asasi Manusia berubah menjadi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. 

7. Pada tahun 2005 dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak 
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Asasi Manusia Republik Indonesia. Kemudian terbentuk Divisi Pelayanan 

Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM. 

8. Pada tahun 2009 nomenklatur Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 

berubah menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga 

nomenklatur Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 

berubah menjadi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Jawa Tengah. 

 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mempunyai 

wilayah kerja seluas Provinsi Jawa Tengah, meliputi 67 satuan kerja/Unit 

Pelaksana Teknis, yaitu: 

Tabel 4.1 

Daftar Unit Pelaksana Teknis Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah 

 

No. Unit Pelaksana Teknis 

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah 

2. Balai Harta Peninggalan Semarang 

3. Lapas Klas I Semarang 

4. Lapas Klas I Batu Nusakambangan 

5. Lapas Klas II A Wanita Semarang 

6. Lapas Klas II A Kendal 

7. Lapas Klas II A Ambarawa 

8. Lapas Klas II A Sragen 

9. Lapas Klas II A Pekalongan 

10. Lapas Klas II A Magelang 

11. Lapas Klas II A Anak Kutoarjo 

12. Lapas Klas II A Permisan Nusakambangan 

13. Lapas Klas II A Kembangkuning Nusakambangan 

14. Lapas Klas II A Besi Nusakambangan 

15. Lapas Klas II A Narkotika Nusakambangan 

16. Lapas Klas II A Purwokerto 

17. Lapas Klas II B Terbuka Nusakambangan 

18. Lapas Klas II B Terbuka Kendal 

19. Lapas Klas II B Pemuda Plantungan 

20. Lapas Klas II B Klaten 

21. Lapas Klas II B Pati 
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22. Lapas Klas II B Tegal 

23. Lapas Klas II B Brebes 

24. Lapas Klas II B Cilacap 

25. Lapas Klas II Pasir Putih Nusakambangan 

26. Lapas Klas II Slawi 

27. Rutan Klas I Surakarta 

28. Rutan Klas II A Pekalongan 

29. Rutan Klas II B Salatiga 

30. Rutan Klas II B Demak 

31. Rutan Klas II B Wonogiri 

32. Rutan Klas II B Boyolali 

33. Rutan Klas II B Jepara 

34. Rutan Klas II B Kudus  

35. Rutan Klas II B Blora 

36. Rutan Klas II B Rembang 

37. Rutan Klas II B Pemalang 

38. Rutan Klas II B Purwodadi 

39. Rutan Klas II B Temanggung 

40. Rutan Klas II B Wonosobo 

41. Rutan Klas II B Purworejo 

42. Rutan Klas II B Kebumen 

43. Rutan Klas II B Banyumas 

44. Rutan Klas II B Purbalingga 

45. Rutan Klas II B Banjarnegara 

46. Rutan Klas II B Batang 

47. Bapas Klas I Semarang 

48. Bapas Klas II Surakarta 

49. Bapas Klas II Pati 

50. Bapas Klas II Pekalongan 

51. Bapas Klas II Magelang 

52. Bapas Klas II Purwokerto 

53. Rupbasan Klas I Semarang 

54. Rupbasan Klas I Surakarta 

55. Rupbasan Klas I Pekalongan 

56. Rupbasan Klas II Sragen 

57. Rupbasan Klas II Wonogiri 

58. Rupbasan Klas II Purwokerto 

59. Rupbasan Klas II Cilacap 

60. Rupbasan Klas II Purbalingga 

61. Kanim Klas I Semarang 

62. Kanim Klas II Surakarta 

63. Kanim Klas II Pati 

64. Kanim Klas II Pemalang 

65. Kanim Klas II Wonosobo 
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66. Kanim Klas II Cilacap 

67. Rudenim Semarang 

Sumber: Dokumentasi Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Tahun 2009 

4.1.1.4 Bidang Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

HAM Jawa Tengah 

 Bidang Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di 

bidang penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan 

program, pengkoordinasian dengan instansi terkait, pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang HAM 

menyelenggarakan fungsi:  

1. Pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana dan program di bidang 

pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia; 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan 

penghormatan hak asasi manusia; 

3. Penyelenggaraan diseminasi hak asasi manusia; 

4. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasioanal Hak Asasi Manusia; dan 

5. Pelaksanaan evaluasi dan pemantauan. 

Bidang HAM terdiri dari Subbid Perlindungan dan Pemenuhan HAM dan Subbid 

Diseminasi HAM.  

 Subbid Perlindungan dan Pemenuhan HAM mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, 

pemantauan dan evaluasi di bidang pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan 
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penghormatan hak asasi manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 Subbid Diseminasi HAM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program di 

bidang pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia 

serta pengkoordinasian rencana aksi nasional hak asasi manusia dengan instansi 

terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 Struktur Organisasi Bidang HAM Kanwil Kementerian Hukum dan 

HAM Jawa Tengah adalah sebagai berikut: 

Gambar 4.2  

Bagan Struktur Organisasi Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Tahun 

2012 

 

Kepala Bidang Hak Asasi Manusia 

SETYAWATI, S.H., M.Hum 

NIP. 19600722 198803 2 001 

 

Kepala Subbid Diseminasi HAM 

BERNARDO DA CRUZ, S.H. 

NIP. 19651225 199510 1 001 

 

 

Kepala Subbid Perlindungan dan 

Pemenuhan HAM 

BUDHIARSO W., S.H., M.H. 

NIP. 19670118 199603 1 001 

 

 

 

 

Staff 

SUGENG W.K., S.H., M.H. 

NIP. 19590725 199503 1 001 

SRI MURTIATI, S.H. 

NIP. 19610129 199403 2 001 

DYAH SANTI Y., S.H. 

NIP. 19810621 200604 2 001 

 

 

 

Staff 

HAZMI SAEFI, S.H., M.H. 

NIP. 19761003 200112 1 001 

MOH. HAWARI DAHLAN, S.H. 

NIP. 19841224 200912 1 006 

DODO KURNIANTO, S.H. 

NIP. 19840812 201012 1 003 
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 Uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Bidang HAM: Setyawati, S.H., M.Hum 

Tugasnya antara lain: 

a. Membuat rencana kerja di Bidang HAM; 

b. Melaksanakan fungsi kesekretariatan RANHAM; 

c. Mengkoordinir kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat 

(YANKOMAS); 

d. Melaksanakan Rapat Koordinasi Panitia RANHAM Kabupaten/Kota se-

Provinsi Jawa Tengah; 

e. Melaksanakan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan RANHAM; 

f. Melaksanakan koordinasi dengan unit/instansi/lembaga terkait dalam 

pelaksanaan tugas Bidang HAM; dan 

g. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan 

Bidang HAM sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

2. Kepala  Subbid Diseminasi HAM: Bernardo Da Cruz, S.H. 

Tugasnya antara lain:  

a. Membuat rencana kegiatan Subbid Diseminasi HAM sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. Menyusun rencana, agenda dan materi Koordinasi dan Pelaksanaan 

RANHAM, Sosialisasi HAM dan Bimbingan Teknis HAM; 

c. Melakukan koordinasi dengan unit/instansi/lembaga terkait dalam 

pelaksanaan tugas Subbid Diseminasi HAM; dan  
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d. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan 

Subbid Diseminasi HAM sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

3. Kepala Subbid Perlindungan dan Pemenuhan  HAM: Budhiarso W. S.H., 

M.H. 

 Tugasnya antara lain: 

a. Membuat rencana kegiatan Subbid Perlindungan dan Pemenuhan HAM 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. Menerima dan menelaah laporan/pengaduan masyarakat serta memberikan 

konsultasi HAM; 

c. Menyusun agenda dan melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat; 

d. Melaksanakan koordinasi dengan unit/instansi/lembaga terkait dalam 

pelaksanaan tugas Subbid Perlindungan dan Pemenuhan HAM; dan  

e. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan 

Subbid Perlindungan dan Pemenuhan HAM sebagai pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas. 

4. Penyiap Bahan Pemantauan dan Evaluasi: Sugeng Wisnu Kuntarto, S.H., 

M.H. 

Tugasnya antara lain: 

a. Menyusun dan melaksanakan bahan Monitoring dan Evaluasi RANHAM; 

dan 

b. Mengolah dan menyusun hasil Monitoring dan Evaluasi RANHAM. 
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5. Pengolah dan Penyusun Bahan Bimbingan Teknis HAM: Sri Murtiati, S.H. 

 Tugasnya antara lain:  

a. Menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis HAM; 

b. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis HAM; dan 

c. Mengagenda surat masuk dan surat keluar Bidang HAM. 

6. Penyuluh HAM: Dyah Santi Yunianingtyas, S.H. 

 Tugasnya antara lain: 

a. Melaksanakan koordinasi RANHAM dengan instansi terkait; 

b. Menyusun laporan RANHAM Provinsi Jawa Tengah; 

c. Menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan Sosialisasi HAM dan 

Bimbingan Teknis HAM; dan 

d. Menyusun laporan pelaksanaan Sosialisasi HAM. 

7.  Analis Permasalahan HAM: Hazmi Saefi, S.H., M.H. 

 Tugasnya antara lain: 

a. Melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi Pelayanan Komunikasi 

Masyarakat (YANKOMAS); 

b. Melaksanakan peninjauan lapangan sebagai tindak lanjut pengaduan; 

c. Menyusun laporan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi Pelayanan 

Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS); dan 

d. Menerima dan menganalisis pengaduan masyarakat. 

8. Pengolah Data Informasi HAM: Moh. Hawari Dahlan, S.H. 

Tugasnya antara lain: 
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a. Mengkoordinasikan pengumpulan informasi Data HAM di Provinsi Jawa 

Tengah, dan 

b. Menyusun telaahan dan laporan akhir informasi Data HAM. 

9. Analis Permasalahan HAM: Dodo Kurnianto, S.H. 

Tugasnya antara lain: 

a. Mengolah pelaksanaaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi 

Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS); dan 

b. Mengolah pengaduan  masyarakat ke dalam kelompok 10 hak dasar. 

 Beberapa capaian Bidang HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM 

Jawa Tengah, antara lain: 

1. PANRANHAM terbentuk di 35 Kabupaten/Kota dan 1 Provinsi; 

2. Terbentuk Crisis Center di RS Tugu Rejo untuk menangani kasus kekerasan 

terhadap perempuan dan anak; 

3. Terbentuk shelter di Provinsi Jawa Tengah; 

4. Di 35 Kabupaten/Kota telah memberikan akte gratis; 

5. Klaten membentuk MWC 3 ( Mutiara Women & Child Crisis Center ) untuk 

penanganan korban kekerasan; 

6. Klaten telah membentuk 4 desa layak anak yaitu: Desa Trotok dan Desa 

Sukorejo (Kecamatan Wedi), Desa Banyubiru dan Desa Pasiban (Kecamatan 

Bayat); 

7. Terdapat 9 kota layak anak yaitu: Semarang, Surakarta, Boyolali, Klaten, 

Sukoharjo, Sragen, Wonogiri, Rembang, dan Salatiga; 

8. Percepatan pelayanan KTP & KK di Semarang; 
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9. Pembentukan POKJA PANPEL RANHAM Kabupaten /Kota; 

10. Terbentuknya PERDA No. 3 Tahun 2009  tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Gender; 

11. Terbentuknya PERDA No. 5 Tahun 2009 tentang HIV/AIDS; 

12. Pembuatan perencanaan program berbasis gender di setiap SKPD; 

13. Kerjasama Departemen Sosial  dan Dinas Sosial tentang PANDA (Panitia 

Daerah Lanjut Usia); 

14. Pembentukan Satgas Traficking lingkup Jawa Tengah kerjasama dengan 

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Penduduk; 

15. Terbentuknya tim PIPA (Pertimbangan Ijin Pengangkatan Anak) oleh Dinas 

Sosial; 

16. Terbentuknya KPPA (Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak) di 29 

Kabupaten/Kota; 

17. Terbentuknya PERDA No. 9 tahun 2007 tentang Perlindungan Anak; dll.  

 

4.1.2 Prosedur Pelayanan Komunikasi Masyarakat 

 Sebagai bentuk kesungguhan dan kepedulian pemerintah akan HAM 

sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang HAM, maka setiap dugaan pelanggaran/permasalahan HAM 

yang terjadi di masyarakat baik dikomunikasikan maupun tidak dikomunikasikan 

harus dilakukan penanganan melalui pelaksanaan Pelayanan Komunikasi 

Masyarakat (YANKOMAS). Sebenarnya pelayanan komunikasi terhadap adanya 

dugaan pelanggaran HAM ini sudah ada sebelum RANHAM 2011-2014. Pada 

awalnya, pengaduan atau komunikasi masyarakat ditangani oleh Direktorat 
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Pemenuhan HAM sebagai tugas tambahan, karena tidak termuat dalam uraian 

tugas pokok dan fungsi tetapi hanya berdasarkan penjabaran dari tugas pokok dan 

fungsi. Mencermati kondisi dan perkembangan akan kesadaran masyarakat 

Indonesia terhadap HAM, maka dipandang perlu untuk membentuk satu direktorat 

yang menangani, yakni Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang 

menggantikan Direktorat Pemenuhan HAM. Kemudian setelah disahkannya 

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang RANHAM Indonesia Tahun 

2011-2014, YANKOMAS termasuk dalam salah satu dari 7 (tujuh) program 

utama RANHAM 2011-2014. Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah sebelumnya 

juga telah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui kotak pos 

pengaduan 8188 untuk mengadukan permasalahan hukum dan HAM yang terjadi. 

Hal tersebut disampaikan oleh Ibu YS. Endang Sabarsih, S.H., Kasubbag HAM 

pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut: 

“.....sebelumnya ditangani oleh Direktorat Pemenuhan HAM. Melihat 

semakin berkembangnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap 

HAM, maka dibentuk Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 

yang menggantikan Direktorat Pemenuhan HAM. Kemudian 

YANKOMAS menjadi salah satu program utama RANHAM tahun 

2011-2014. Pemprov sendiri sudah memberikan fasilitas kotak pos 

pengaduan 8188 bagi masyarakat untuk mengadukan 

permasalahannya.....” (Wawancara dengan Ibu YS. Endang Sabarsih, 

S.H., Kasubbag HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, 

Tanggal 2 Agustus 2012 Pukul 10.30 WIB).  

 

 Ibu Setyawati, S.H., M.Hum., Kabid HAM Kanwil Kemenkumham Jawa 

Tengah juga menjelaskan bahwa sebelumnya kanwil sudah menangani pengaduan 

masyarakat mengenai dugaan pelanggaran HAM melalui Bidang HAM dalam hal 

ini untuk melaksanakan tugas-tugas Subbid Perlindungan dan Pemenuhan HAM. 



 

 

76 

Kanwil akan bergerak jika ada pengaduan dari masyarakat. Kemudian setelah 

YANKOMAS menjadi salah satu program utama RANHAM, maka kanwil juga 

menangani dugaan pelanggaran HAM yang tidak diadukan/dikomunikasikan. 

“.....kanwil sebelumnya sudah menerima pengaduan masyarakat melalui Subbid 

Perlindungan dan Pemenuhan HAM pada Bidang HAM. Kemudian dengan 

adanya RANHAM 2011-2014, kanwil juga menangani dugaan pelanggaran HAM 

yang tidak diadukan.....” (Wawancara dengan Ibu Setyawati, S.H., M.Hum., 

Kabid HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tanggal 13 Juli 2012 Pukul 

10.00 WIB). 

 Dengan demikian dapat diketahui bahwa kegiatan pelayanan terhadap 

pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran HAM sudah ada sebelum 

disahkannya RANHAM 2011-2014 melalui Direktorat Pelayanan Komunikasi 

Masyarakat pada Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM, atau 

melalui Bidang HAM pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, serta khusus 

di Provinsi Jawa Tengah dapat melalui kotak pos pengaduan 8188 yang ditangani 

oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Namun kegiatan 

pelayanan tersebut hanya dilakukan jika ada pengaduan/komunikasi dari 

masyarakat. Kemudian setelah disahkannya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 

2011 tentang RANHAM Indonesia Tahun 2011-2014 dengan salah satu program 

utamanya adalah YANKOMAS, maka setiap dugaan pelanggaran/permasalahan 

HAM yang terjadi di masyarakat baik dikomunikasikan maupun tidak 

dikomunikasikan harus dilakukan penanganan demi terwujudnya perlindungan 

dan pemenuhan HAM. 
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 Setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat 

negara baik disengaja maupun tidak disengaja yang diduga melanggar HAM 

seseorang atau kelompok orang dijamin akan mendapatkan pelayanan komunikasi 

masyarakat dalam rangka perlindungan dan pemenuhan HAM, dengan catatan 

sebagai berikut: 

1. Memenuhi unsur-unsur pada Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang HAM;  

2. Tidak sedang dalam proses peradilan; dan 

3. Tidak dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat (Wawancara dengan 

Ibu Setyawati, S.H., M.Hum., Kabid HAM Kanwil Kemenkumham Jawa 

Tengah, Tanggal 13 Juli 2012 Pukul 10.00 WIB). 

 Unsur pelanggaran HAM pada Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 1999 tentang HAM yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum 

mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia 

seseorang atau kelompok orang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak 

akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar. Sedangkan kualifikasi 

pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan 

HAM. Jadi, kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan bukan lingkup 

YANKOMAS. 

 Penyampaian komunikasi dapat dilakukan baik secara perorangan 

maupun kelompok orang, yang dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu  secara 

langsung dan secara tidak langsung. Penyampai komunikasi (masyarakat) atau 
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yang diberi kuasa dapat datang secara langsung untuk menyampaikan 

permasalahannya ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dengan 

mengisi formulir yang telah disediakan dan menyertakan data pendukung yang 

berkaitan dengan permasalahannya. Kemudian penyampaian komunikasi secara 

tidak langsung dapat dilakukan melalui surat atau faksimili dengan melampirkan 

data pendukung. “.....penyampai komunikasi atau yang diberi kuasa dapat datang 

langsung ke kanwil atau dapat melalui surat atau faksimili.....” (Wawancara 

dengan Ibu Setyawati, S.H., M.Hum., Kabid HAM Kanwil Kemenkumham Jawa 

Tengah, Tanggal 13 Juli 2012 Pukul 10.00 WIB). 

 Ibu YS. Endang Sabarsih, S.H., Kasubbag HAM pada Biro Hukum Setda 

Provinsi Jawa Tengah menambahkan sebagai berikut: 

“.....masyarakat dapat datang langsung ke Setda Provinsi Jawa Tengah 

atau melalui Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah untuk 

menyampaikan permasalahannya. Untuk masyarakat yang berada di 

daerah dapat menyampaikan permasalahannya melalui Panitia 

RANHAM di daerah masing-masing atau dapat pula 

menyampaikannya ke kotak pos 8188 dengan melampirkan data 

pendukung.....” (Wawancara dengan Ibu YS. Endang Sabarsih, S.H., 

Kasubbag HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, 

Tanggal 2 Agustus 2012 Pukul 10.30 WIB).  

 

 Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) peneliti pada tanggal 19 Juli 

2012, penyampai komunikasi yang mendatangi Kanwil Kementerian Hukum dan 

HAM Jawa Tengah dapat bertanya langsung dan menyampaikan keperluannya 

pada bagian informasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. 

Petugas informasi akan mengarahkan penyampai komunikasi untuk ke Bidang 

HAM. Di Bidang HAM inilah penyampai komunikasi dapat menyampaikan 

dugaan pelanggaran HAM yang terjadi. Staff/petugas di Bidang HAM terlebih 
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dahulu memeriksa identitasnya, kemudian penyampai komunikasi diminta untuk 

mengisi formulir yang telah disediakan. Sedangkan penyampai komunikasi yang 

tidak dapat datang langsung ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa 

Tengah, dapat menyampaikannya melalui surat yang ditujukan ke alamat Jalan 

Dr. Cipto No. 64 Semarang atau bisa juga melalui faksimili dengan nomor (024) 

3546795. Setelah memenuhi syarat dan data pendukung dianggap lengkap, maka 

akan dibuat telaahan atas komunikasi yang diterima. 

 Syarat-syarat yang harus dipenuhi masyarakat yang akan 

mengkomunikasikan dugaan pelanggaran HAM yang dialaminya sebagai berikut: 

1. KTP/identitas yang masih berlaku; 

2. Mengisi formulir yang telah disediakan (terlampir); dan 

3. Data pendukung sesuai permasalahan yang akan dikomunikasikan (Wawancara 

dengan Ibu Setyawati, S.H., M.Hum., Kabid HAM Kanwil Kemenkumham 

Jawa Tengah, Tanggal 13 Juli 2012 Pukul 10.00 WIB). 

 Jika penyampai komunikasi belum dapat memenuhi syarat-syarat, akan 

diminta untuk melengkapinya terlebih dahulu. Jika tidak dapat memenuhi syarat 

tersebut, maka komunikasi tidak dapat ditindaklanjuti. “.....kami tidak dapat 

menindaklanjuti komunikasi yang tidak memenuhi syarat.....” (Wawancara 

dengan Ibu Setyawati, S.H., M.Hum., Kabid HAM Kanwil Kemenkumham Jawa 

Tengah, Tanggal 13 Juli 2012 Pukul 10.00 WIB). 

 Hal senada disampaikan Ibu YS. Endang Sabarsih, S.H., Kasubbag HAM 

pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah bahwa untuk dapat dilakukan 

penanganan komunikasi masyarakat maka penyampai komunikasi harus 



 

 

80 

melengkapi berkas/data-data pendukung dalam waktu paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari setelah komunikasi diterima petugas. Apabila melewati batas waktu 

tersebut maka penyampai komunikasi dianggap mencabut komunikasinya. 

“.....penyampai komunikasi diberi waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah 

komunikasi diterima untuk melengkapi berkas. Kalau telah melewati batas waktu 

maka komunikasi tersebut dianggap dicabut.....” (Wawancara dengan Ibu YS. 

Endang Sabarsih, S.H., Kasubbag HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa 

Tengah, Tanggal 2 Agustus 2012 Pukul 10.30 WIB).   

 Bapak Syamsul Bakhri, S.Pd, penyampai komunikasi, menyampaikan 

langkah-langkah yang harus ditempuhnya, seperti yang dijelaskan diatas, sebagai 

berikut: 

“.....saya diantar petugas informasi ke ruang bidang HAM. Di sana 

saya diterima oleh salah seorang staff, saya diminta menunjukkan 

KTP, mengisi formulir yang isinya identitas dan hal apa saja yang 

dialami, kemudian diminta untuk menceritakan permasalahan saya 

sekaligus menunjukkan data-data yang mendukung. Setelah itu staff 

tersebut mengatakan permasalahan saya akan segera dianalisis terlebih 

dahulu kurang lebih 1 (satu) minggu, nanti saya akan dihubungi lagi 

untuk tindak lanjutnya.....” (Wawancara dengan Bapak Syamsul 

Bakhri, S.Pd, penyampai komunikasi, Tanggal 19 Juli 2012 Pukul 

13.30 WIB). 

 

 Tanggapan serupa juga diberikan oleh Bapak Joni Alex, penyampai 

komunikasi, saat wawancara pada tanggal 28 Juli 2012. Beliau mengatakan 

sebagai berikut: 

“.....pada waktu itu saya diminta mengisi biodata dan menunjukkan 

KTP. Kemudian ditanyakan apa masalahnya dan diminta 

menunjukkan data-data pelengkap yang mendukung. Setelah diperiksa 

petugas, ternyata masih belum lengkap. Saya diberi batas waktu 

maksimal 1 (satu) bulan untuk melengkapinya. Alhamdulillah, sekitar 

10 (sepuluh) hari berikutnya data yang diperlukan sudah lengkap.....” 
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(Wawancara dengan Bapak Joni Alex, penyampai komunikasi, 

Tanggal 28 Juli 2012 Pukul 11.00 WIB).  

 

 Adapun kriteria komunikasi masyarakat yang dapat ditindaklanjuti oleh 

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan dari komunikasi tidak bertentangan dengan asas-asas dalam 

Piagam PBB, DUHAM dan konvensi-konvensi lainnya; 

b. Penyampai komunikasi memiliki identitas yang jelas; 

c. Alasan penyampaian komunikasi layak untuk dipercaya 

kebenarannya; 

d. Komunikasi datang dari seseorang atau kelompok masyarakat yang 

memiliki pengetahuan langsung dan dapat dipercaya mengenai 

pelanggaran tersebut;  

e. Menggambarkan fakta-fakta, tujuan pengajuan komunikasi dan hak 

yang dilanggar; 

f. Tidak bermotif politik; dan 

g. Menggunakan bahasa yang baik dan benar (Wawancara dengan Ibu 

Setyawati, S.H., M.Hum., Kabid HAM Kanwil Kemenkumham 

Jawa Tengah, Tanggal 13 Juli 2012 Pukul 10.00 WIB).  

 

 Jadi komunikasi yang bermotif politik dan menggunakan bahasa yang 

kasar atau berisi kata-kata yang menghina negara termasuk simbol-simbol negara 

tidak dapat ditindaklanjuti. Hanya komunikasi yang jelas identitas penyampainya 

dengan alasan penyampaian komunikasi yang layak untuk dipercaya 

kebenarannya dan dapat menggambarkan fakta-fakta, tujuan pengajuan 

komunikasi dan hak yang dilanggar, serta tidak bertentangan dengan asas-asas 

dalam Piagam PBB, DUHAM dan konvensi-konvensi lainnya yang dapat 

ditindaklanjuti.  

 Setelah berkas dugaan pelanggaran HAM dianggap lengkap, maka 

dilakukan penelaahan yang ditinjau dari perspektif hukum dan HAM dengan 

rumusan sebagai berikut: 
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a. Siapa, yaitu menetapkan siapa korban dan institusi/lembaga mana 

yang terkait dan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan; 

b. Apa, yaitu menetapkan hak dan kebebasan dasar yang dilanggar. 

Pada tahap ini biasanya sudah dapat ditentukan termasuk dalam 

lingkup YANKOMAS atau tidak; 

c. Di mana, yaitu tempat lokasi terjadinya dugaan pelanggaran HAM 

tersebut; 

d. Bilamana, yaitu kapan tepatnya terjadi dugaan pelanggaran HAM 

tersebut; 

e. Bagaimana, yaitu menganalisis dan menemukan cara bagaimana 

pelanggaran HAM tersebut dilakukan dan alat atau sarana apa yang 

digunakan; dan 

f. Mengapa, yaitu meneliti sebab-sebab terjadinya pelanggaran HAM 

dan memeriksa dokumen/informasi terkait (Wawancara dengan Ibu 

Setyawati, S.H., M.Hum., Kabid HAM Kanwil Kemenkumham 

Jawa Tengah, Tanggal 13 Juli 2012 Pukul 10.00 WIB). 

 

 Ibu YS. Endang Sabarsih, S.H., Kasubbag HAM pada Biro Hukum Setda 

Provinsi Jawa Tengah juga menjelaskan hal yang sama bahwa setelah 

kelengkapan administrasi dianggap lengkap, selanjutnya dibuat telaahan. 

“.....telaahan adalah naskah dinas berbentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat 

atau staff yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai persoalan dengan 

memberikan jalan keluar/pemecahan yang disarankan.....” (Wawancara dengan 

Ibu YS. Endang Sabarsih, S.H., Kasubbag HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi 

Jawa Tengah, Tanggal 2 Agustus 2012 Pukul 10.30 WIB).    

 Penelaahan ini diakhiri dengan membuat rumusan kesimpulan dan saran, 

yaitu: 

1. Kesimpulan, berisi rumusan analisis berdasarkan data dan informasi yang ada; 

dan  

2. Saran, berisi pendapat dari hasil kesimpulan yang disampaikan kepada 

pimpinan untuk ditindaklanjuti (Wawancara dengan Ibu Setyawati, S.H., 
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M.Hum., Kabid HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tanggal 13 Juli 

2012 Pukul 10.00 WIB). 

 Kesimpulan dari hasil penelaahan berisi rumusan analisis berdasarkan 

data dan informasi yang ada, sehingga diperoleh hasil tentang ada atau tidaknya 

pelanggaran HAM dan dapat atau tidaknya komunikasi ditindaklanjuti. Sedangkan 

saran berisi pendapat dari hasil kesimpulan yang disampaikan kepada pimpinan 

untuk ditindaklanjuti. Apabila tidak terdapat pelanggaran HAM maka akan 

disimpan sebagai arsip dan dibuat surat pemberitahuan kepada penyampai 

komunikasi. Apabila terdapat pelanggaran HAM maka dibuat surat koordinasi 

dan/atau surat rekomendasi. Sedangkan apabila terdapat pelanggaran HAM tetapi 

tidak termasuk lingkup kewenangan YANKOMAS (pelanggaran HAM berat) 

akan diteruskan kepada instansi/lembaga yang lebih berwenang dan tembusan 

kepada penyampai komunikasi. “.....apabila tidak memenuhi kriteria akan di file, 

memenuhi kriteria akan dibuat surat koordinasi dan/atau surat rekomendasi, dan 

memenuhi kriteria tapi bukan lingkup YANKOMAS akan diteruskan kepada 

instansi/lembaga yang lebih berwenang.....” (Wawancara dengan Ibu Setyawati, 

S.H., M.Hum., Kabid HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tanggal 13 

Juli 2012 Pukul 10.00 WIB). 

 Surat koordinasi merupakan surat yang ditujukan kepada 

instansi/lembaga yang terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi dalam upaya 

penyelesaiannya yang memuat beberapa hal penting diantaranya adalah: 

a. Inti pelanggaran/permasalahan HAM baik yang dikomunikasikan 

maupun yang tidak/belum dikomunikasikan; 
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b. Substansi HAM yang dilanggar dengan mencantumkan pasal, ayat 

dan penjelasan dari peraturan perundang-undangan tentang HAM, 

serta peraturan perundangan-undangan yang terkait lainnya; 

c. Nama jabatan dan/atau nama instansi atau lembaga yang 

berwenang untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan HAM; 

d. Memberikan dorongan kepada instansi atau lembaga yang 

berwenang dalam penanganan/penyelesaian permasalahan HAM; 

dan  

e. Permohonan untuk menyampaikan informasi penyelesaian atau 

perkembangan penyelesaian permasalahan HAM sebagai bahan 

pemantauan dan pelaporan (Wawancara dengan Ibu YS. Endang 

Sabarsih, S.H., Kasubbag HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi 

Jawa Tengah, Tanggal 2 Agustus 2012 Pukul 10.30 WIB).    

 

 Surat koordinasi ini dimonitor secara terjadwal setiap 1 (satu) bulan 

sekali untuk dibuatkan susulan surat koordinasi sampai adanya upaya 

penyelesaian oleh instansi/lembaga terkait demi terwujudnya perlindungan dan 

pemenuhan HAM. Surat koordinasi yang tidak memperoleh jawaban setelah 

susulan III maka akan dibuat surat rekomendasi. “.....surat koordinasi dimonitor 

setiap 1 (satu) bulan sekali guna dibuatkan susulan surat koordinasi sampai 

adanya upaya penyelesaian oleh instansi/lembaga terkait. Jika sampai susulan III 

surat koordinasi tidak memperoleh jawaban maka akan dibuat surat 

rekomendasi.....” (Wawancara dengan Ibu Setyawati, S.H., M.Hum., Kabid HAM 

Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tanggal 13 Juli 2012 Pukul 10.00 WIB). 

 Adapun surat rekomendasi merupakan surat yang ditujukan kepada 

instansi/lembaga atasan dari instansi/lembaga yang sebelumnya telah diberikan 

surat koordinasi, namun tidak memberikan jawaban (upaya penyelesaian). 

Memuat hal-hal yang hampir sama dengan surat koordinasi, seperti inti 

pelanggaran/permasalahan HAM, substansi HAM yang dilanggar, nama jabatan 

dan/atau nama instansi atau lembaga terkait, dan dorongan untuk mengupayakan 
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adanya penanganan/penyelesaian. “.....surat rekomendasi ditujukan kepada atasan 

yang lebih tinggi dari instansi yang sebelumnya diberi surat koordinasi tapi tidak 

memberikan jawaban sampai dengan susulan III.....” (Wawancara dengan Ibu 

Setyawati, S.H., M.Hum., Kabid HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, 

Tanggal 13 Juli 2012 Pukul 10.00 WIB). 

 Ibu YS. Endang Sabarsih, S.H., Kasubbag HAM pada Biro Hukum Setda 

Provinsi Jawa Tengah, menambahkan bahwa dalam melaksanakan rekomendasi 

oleh instansi/lembaga terkait, harus dilakukan pemantauan sebagai tindak lanjut 

dari hasil penyelesaian pelanggaran HAM. Adapun langkah-langkah tindak lanjut 

yang harus dilakukan dalam menyusun rekomendasi adalah sebagai berikut: 

1. Memantau langkah-langkah penyelesaian pelanggaran HAM oleh instansi/ 

lembaga yang direkomendasikan; 

2. Mengevaluasi informasi hasil atau perkembangan penyelesaian pelanggaran 

HAM; dan  

3. Mencatat hasil informasi atau perkembangan penyelesaian pelanggaran HAM 

(Wawancara dengan Ibu YS. Endang Sabarsih, S.H., Kasubbag HAM pada 

Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 2 Agustus 2012 Pukul 

10.30 WIB).   

 Lebih lanjut, Ibu Setyawati, S.H., M.Hum., Kabid HAM Kanwil 

Kemenkumham Jawa Tengah menjelaskan surat rekomendasi dimonitor setiap 2 

(dua) bulan sekali, guna dibuatkan susulan surat rekomendasi sampai adanya 

upaya penyelesaian oleh instansi/lembaga terkait demi terwujudnya perlindungan 

dan pemenuhan HAM. Surat rekomendasi yang tidak memperoleh jawaban 
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setelah susulan III, akan dilaporkan kepada Ketua Panitia RANHAM Nasional 

(Menteri Hukum dan HAM) melalui Panitia RANHAM Provinsi. “.....dimonitor 

setiap 2 (dua) bulan sekali. Kalau tetap tidak memberikan tanggapan setelah 

susulan III akan dilaporkan kepada Ketua Panitia RANHAM Nasional.....” 

(Wawancara dengan Ibu Setyawati, S.H., M.Hum., Kabid HAM Kanwil 

Kemenkumham Jawa Tengah, Tanggal 13 Juli 2012 Pukul 10.00 WIB). 

 Adanya upaya penyelesaian dengan dibuatnya surat koordinasi dan/atau 

surat rekomendasi kepada instansi/lembaga yang berkaitan dengan pelanggaran 

HAM yang terjadi ini dibenarkan oleh Bapak Joni Alex, penyampai komunikasi, 

yang mengatakan: 

“.....setelah saya mengadu ke kanwil, dan dianggap memenuhi kriteria, 

sekitar 2 (dua) minggu lebih saya diberitahu kalau pengaduan saya 

telah dibuatkan surat koordinasi. Kemudian saya diminta ke kanwil 

lagi untuk memastikannya, sekaligus pemberitahuan bahwa surat 

tersebut akan segera disampaikan ke instansi yang terkait dengan 

permasalahan saya.....” (Wawancara dengan Bapak Joni Alex, 

penyampai komunikasi, Tanggal 28 Juli 2012 Pukul 11.00 WIB). 

 

 Ibu Dyah Santi Yunianingtyas, S.H., staff di Bidang HAM Kanwil 

Kemenkumham Jawa Tengah, juga membenarkan adanya surat koordinasi 

dan/atau surat rekomendasi tersebut, sebagai berikut: 

“.....hasil akhir dari analisis suatu dugaan pelanggaran/permasalahan 

HAM adalah memberikan rekomendasi kepada instansi yang 

berwenang terhadap penanganan pelanggaran/permasalahan HAM 

baik yang dikomunikasikan maupun yang tidak dikomunikasikan 

untuk mendapatkan penyelesaian sehingga terwujud perlindungan dan 

pemenuhan HAM.....” (Wawancara dengan Ibu Dyah Santi 

Yunianingtyas, S.H., staff di Bidang HAM Kanwil Kemenkumham 

Jawa Tengah, Tanggal 19 Juli 2012 Pukul 14.00 WIB). 
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 Penanganan terhadap dugaan pelanggaran HAM yang dikomunikasikan 

masyarakat untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan terlampir (Lampiran 11 

Mekanisme Penanganan Komunikasi Masyarakat). 

 Sementara itu, pada saat wawancara pada tanggal 2 September 2012 

dengan Bapak Lukman Nul Hakim, S.H., akademisi, memberikan tanggapan 

bahwa kegiatan pelayanan komunikasi masyarakat harus dapat diakses oleh semua 

orang, bermanfaat, dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum, sebagai 

berikut: 

“.....YANKOMAS sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat 

yang dilanggar HAM-nya harus dapat diakses oleh semua orang tanpa 

perbedaan atas dasar agama, suku, ras, status sosial atau ekonomi dan 

dapat memberikan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.....” (Wawancara 

dengan Bapak Lukman Nul Hakim, S.H., akademisi, Tanggal 2 

September 2012 Pukul 19.00 WIB). 

 

 Penanganan terhadap komunikasi masyarakat harus didasarkan pada 

fakta (adanya bukti nyata) yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum 

dan harus mencerminkan perlindungan dan pemenuhan HAM serta kebebasan 

dasar manusia tanpa perbedaan. “.....sesuai dengan prinsip YANKOMAS, kanwil 

akan menangani setiap komunikasi yang berdasarkan fakta dan bukti yang dapat 

dipertanggungjawabkan tanpa adanya pembedaan.....” (Wawancara dengan Ibu 

Setyawati, S.H., M.Hum., Kabid HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, 

Tanggal 13 Juli 2012 Pukul 10.00 WIB). 

 Kemudian untuk penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM 

yang tidak dikomunikasikan dilakukan dengan cara sebagai berikut:  

1. Identifikasi pelanggaran HAM; 
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2. Pemetaan potensi pelanggaran HAM; dan 

3. Melaporkan peta potensi pelanggaran HAM kepada Pimpinan Daerah untuk 

ditindaklanjuti (Wawancara dengan Ibu Setyawati, S.H., M.Hum., Kabid HAM 

Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tanggal 13 Juli 2012 Pukul 10.00 

WIB). 

 Penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang tidak 

dikomunikasikan diawali dengan identifikasi pelanggaran HAM oleh staff/petugas 

Bidang HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Identifikasi 

ini berupa pengamatan langsung ke lokasi pelanggaran HAM, pengamatan 

melalui media cetak dan elektronik, atau informasi dari pemerhati HAM. Setelah 

teridentifikasi adanya pelanggaran HAM maka dilakukan pemetaan potensi 

pelanggaran HAM dan melaporkannya kepada Pimpinan Daerah (Gubernur). 

Pimpinan Daerah (Gubernur) kemudian dengan komitmennya mengupayakan 

adanya penyelesaian atas dasar peta potensi pelanggaran HAM tersebut demi 

terwujudnya perlindungan dan pemenuhan HAM. Bentuk komitmen tersebut yaitu 

dengan memberikan dorongan kepada instansi/lembaga terkait dengan 

mengirimkan surat koordinasi dan/atau surat rekomendasi untuk mengupayakan 

adanya penyelesaian terhadap pelanggaran HAM yang terjadi. 

 Penanganan terhadap dugaan pelanggaran HAM yang tidak 

dikomunikasikan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan terlampir 

(Lampiran 12 Mekanisme Penanganan Permasalahan HAM yang Tidak/Belum 

Dikomunikasikan). 
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 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melalui Panitia 

RANHAM Provinsi Jawa Tengah berkewajiban menyampaikan laporan sebagai 

wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Laporan Pelayanan Komunikasi 

Masyarakat disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali yang 

ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Panitia RANHAM Nasional paling 

lambat bulan Agustus tahun berjalan dan pada akhir bulan Februari tahun 

berikutnya. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Setyawati, S.H., M.Hum., Kabid 

HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, bahwa Panitia RANHAM 

berkewajiban menyampaikan Laporan Pelayanan Komunikasi Masyarakat secara 

berjenjang sebagai berikut: 

a. Panitia RANHAM Nasional menyampaikan laporan Pelayanan 

Komunikasi Masyarakat setahun sekali yang ditujukan kepada 

Presiden RI paling lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya; 

b. Panitia RANHAM Provinsi menyampaikan laporan Pelayanan 

Komunikasi Masyarakat secara berkala setiap 6 (enam) bulan 

sekali yang ditujukan kepada Gubernur dan Panitia RANHAM 

Nasional paling lambat bulan Agustus tahun berjalan dan pada 

akhir bulan Februari tahun berikutnya; dan  

c. Panitia RANHAM Kabupaten/Kota menyampaikan laporan 

Pelayanan Komunikasi Masyarakat secara berkala setiap 6 (enam) 

bulan sekali yang ditujukan kepada Bupati/Walikota dan Panitia 

RANHAM Provinsi paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan 

dan pada akhir bulan Januari tahun berikutnya (Wawancara dengan 

Ibu Setyawati, S.H., M.Hum., Kabid HAM Kanwil Kemenkumham 

Jawa Tengah, Tanggal 13 Juli 2012 Pukul 10.00 WIB). 

 

 Pelaporan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Panitia RANHAM 

Provinsi dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, berisi kompilasi dari 

Laporan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Panitia RANHAM Kabupaten/Kota 

yang berada di wilayahnya serta Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang 

dilakukan oleh Panitia RANHAM Provinsi. Adapun Laporan Tahunan Pelayanan 
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Komunikasi Masyarakat Panitia RANHAM Nasional berisi kompilasi dari 

Laporan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Panitia RANHAM Provinsi serta 

Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang dilakukan oleh Panitia RANHAM 

Nasional. “.....laporan tersebut isinya laporan YANKOMAS Panitia RANHAM 

Kabupaten/Kota dan laporan YANKOMAS Panitia RANHAM Provinsi.....” 

(Wawancara dengan Ibu YS. Endang Sabarsih, S.H., Kasubbag HAM pada Biro 

Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 2 Agustus 2012 Pukul 10.30 WIB).   

 
4.1.3 Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah 

dalam Upaya Menyelesaikan Dugaan Pelanggaran HAM 

 Masyarakat yang mengalami dugaan pelanggaran HAM dapat 

mengadukannya kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. 

Kegiatan pelayanan terhadap pengaduan/komunikasi tersebut merupakan bagian 

dari pelaksanaan tugas Subbid Perlindungan dan Pemenuhan HAM pada Bidang 

HAM. Tugas tersebut sejalan dengan fungsi kesekretariatan Panitia RANHAM 

Provinsi Jawa Tengah di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, 

dengan melaksanakan salah satu program utama RANHAM yaitu Pelayanan 

Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS).  

 Ibu Setyawati, S.H., M.Hum., Kabid HAM Kanwil Kemenkumham Jawa 

Tengah, menyampaikan: 

“.....kanwil memberikan layanan bagi masyarakat terhadap adanya 

dugaan pelanggaran HAM yang dikomunikasikan seseorang atau 

kelompok orang. Diawali dari penerimaan komunikasi, telaah kasus, 

analisis, koordinasi, sampai dengan penyusunan rekomendasi dan 

pelaporan, yang mengacu pada SOP YANKOMAS. Kanwil juga 

mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan adanya 

temuan dugaan pelanggaran HAM yang bersifat kasuistis dan 

mendesak yang tidak dikomunikasikan melalui media cetak dan 
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elektronik atau melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi 

terjadinya dugaan pelanggaran HAM.....” (Wawancara dengan Ibu 

Setyawati, S.H., M.Hum., Kabid HAM Kanwil Kemenkumham Jawa 

Tengah, Tanggal 13 Juli 2012 Pukul 10.00 WIB). 

 

 Kanwil akan mengupayakan adanya penyelesaian terhadap dugaan 

pelanggaran HAM baik yang dikomunikasikan seseorang atau kelompok orang 

maupun yang tidak dikomunikasikan, demi terwujudnya perlindungan dan 

pemenuhan HAM. Diawali dari penerimaan komunikasi dari masyarakat dan/atau 

adanya temuan dugaan pelanggaran HAM yang tidak dikomunikasikan melalui 

media cetak dan elektronik atau melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi 

terjadinya dugaan pelanggaran HAM. Kanwil akan meminta informasi/klarifikasi 

dengan melakukan audiensi/pertemuan dengan masing-masing pihak yang 

berkaitan dengan pelanggaran HAM yang sedang ditangani, atau jika diperlukan 

akan berkonsultasi dengan para pakar hukum dan HAM guna diperoleh penjelasan 

atas peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut HAM yang 

dipermasalahkan. Kemudian dilakukan telaah kasus dan analisis untuk 

mengetahui siapa saja yang terkait, mengetahui hak dan kebebasan dasar yang 

dilanggar dan sebab terjadinya pelanggaran HAM. Apabila tidak terdapat 

pelanggaran HAM maka akan disimpan sebagai arsip dan dibuat surat 

pemberitahuan kepada penyampai komunikasi. Apabila terdapat pelanggaran 

HAM maka dibuat surat koordinasi dan/atau surat rekomendasi. Sedangkan 

apabila terdapat pelanggaran HAM tetapi tidak termasuk lingkup kewenangan 

YANKOMAS (pelanggaran HAM berat) akan diteruskan kepada instansi/lembaga 

yang lebih berwenang dan tembusan kepada penyampai komunikasi.  
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 Kewenangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah 

dalam melaksanakan YANKOMAS sebatas memberikan dorongan kepada 

instansi/lembaga terkait berupa surat koordinasi sampai dengan surat rekomendasi 

untuk mengupayakan adanya penyelesaian terhadap pelanggaran HAM yang 

terjadi. Kanwil akan tetap memonitornya dengan meminta informasi tindaklanjut 

demi terwujudnya perlindungan dan pemenuhan HAM. Jika sampai susulan III 

surat rekomendasi tidak ada upaya penyelesaian, maka akan dilaporkan kepada 

Ketua Panitia RANHAM Nasional (Menteri Hukum dan HAM) melalui Panitia 

RANHAM Provinsi. “.....kanwil hanya sebatas itu, tidak bisa memberikan 

peringatan atau bahkan sanksi kepada pihak yang melanggar HAM. Jadi hanya 

bersifat mendorong adanya upaya penyelesaian.....” (Wawancara dengan Ibu 

Setyawati, S.H., M.Hum., Kabid HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, 

Tanggal 7 Agustus 2012 Pukul 10.00 WIB). 

 Kanwil dalam berproses menangani komunikasi masyarakat tidak 

memungut biaya dari penyampai komunikasi. Penyampai komunikasi hanya 

diminta melengkapi syarat-syarat administrasi saja berupa identitas diri dan data-

data pendukung (bukti) adanya dugaan pelanggaran HAM yang terjadi. 

“.....kegiatan pelayanan komunikasi di kanwil diberikan secara cuma-cuma tanpa 

biaya sama sekali.....” (Wawancara dengan Ibu Setyawati, S.H., M.Hum., Kabid 

HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tanggal 13 Juli 2012 Pukul 10.00 

WIB). 

 Apa yang disampaikan Ibu Setyawati, S.H., M.Hum., kemudian 

dipertegas Ibu YS. Endang Sabarsih, S.H., Kasubbag HAM pada Biro Hukum 
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Setda Provinsi Jawa Tengah, “.....kami menjamin kegiatan pelayanan komunikasi 

masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali. Sumber biaya kegiatan ini berasal 

dari APBD.....” (Wawancara dengan Ibu YS. Endang Sabarsih, S.H., Kasubbag 

HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 2 Agustus 2012 

Pukul 10.30 WIB).   

 Bapak Joni Alex, penyampai komunikasi, juga membenarkan hal 

tersebut. “.....saya tidak membayar sama sekali, dari awal sampai dengan 

penyelesaiannya.....” (Wawancara dengan Bapak Joni Alex, penyampai 

komunikasi, Tanggal 28 Juli 2012 Pukul 11.00 WIB). 

 Tanggapan serupa juga diberikan oleh Bapak Syamsul Bakhri, S.Pd., 

yang sedang berproses menyampaikan komunikasi di Kanwil Kementerian 

Hukum dan HAM Jawa Tengah, “.....tadi saya diberitahu staff di Bidang HAM 

bahwa segala hal yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan komunikasi 

masyarakat di kanwil tidak dipungut biaya, dan memang sampai saat ini saya 

tidak keluar uang sama sekali.....” (Wawancara dengan Bapak Syamsul Bakhri, 

S.Pd, penyampai komunikasi, Tanggal 19 Juli 2012 Pukul 13.30 WIB).  

 Berikut tabel data Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) di 

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam kurun waktu 4 tahun 

terakhir: 
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Tabel 4.2 

Data Kegiatan YANKOMAS di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah 

 

Tahun Pelanggaran HAM 

2009 11 kasus 

2010 11 kasus 

2011 7 kasus 

Oktober 2012 9 kasus 

Sumber: Dokumentasi Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Tahun 2009-2012 

 Berdasarkan tabel data diatas, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM 

Jawa Tengah mencatat total hanya ada 38 kasus pelanggaran HAM yang ditangani 

dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2009-Oktober 2012). Jumlah data tersebut 

masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan YANKOMAS yang dilaksanakan 

oleh Setda Provinsi Jawa Tengah, untuk tahun 2012 saja sampai dengan bulan 

Agustus menangani sebanyak 26 kasus (Data Biro Hukum Setda Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2012). Atau dibandingkan dengan banyaknya jumlah pengaduan 

tentang HAM yang diterima oleh Komnas HAM, sampai dengan bulan November 

2012 telah menerima 188 pengaduan dari masyarakat Jawa Tengah 

(http://www.komnasham.go.id/home/66-hot-news/1859-delapan-besar-provinsi-

dengan-jumlah-pengaduan-terbesar-selama-januari-november-2012). Juga dengan 

masih banyaknya pemberitaan di media massa tentang adanya dugaan 

pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat, terutama di daerah-daerah. Dengan 

demikian dapat diketahui bahwa efektifitas YANKOMAS di Kanwil Kementerian 

Hukum dan HAM Jawa Tengah masih rendah dan harus ditingkatkan, terutama 

dengan program-program sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya layanan 

pengaduan/komunikasi masyarakat tentang HAM.  

http://www.komnasham.go.id/home/66-hot-news/1859-delapan-besar-provinsi-dengan-jumlah-pengaduan-terbesar-selama-januari-november-2012
http://www.komnasham.go.id/home/66-hot-news/1859-delapan-besar-provinsi-dengan-jumlah-pengaduan-terbesar-selama-januari-november-2012
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 Menurut penuturan Ibu Setyawati, S.H., M.Hum., Kabid HAM Kanwil 

Kemenkumham Jawa Tengah, bentuk pelanggaran HAM yang banyak 

dikomunikasikan ke kanwil adalah permasalahan tanah.  

“.....bentuk pelanggarannya banyak, antara lain pencemaran nama 

baik, penganiayaan, perlakuan tidak adil, pemalsuan surat cerai/waris, 

KDRT, perlakuan sewenang-wenang, perlindungan anak, 

permasalahan tanah, pendidikan, dll.  Tapi yang dominan mengenai 

permasalahan tanah. Sedangkan HAM yang dilanggar tergantung 

bentuk pelanggarannya, bisa hak untuk memperoleh keadilan, hak 

untuk mengembangkan diri, hak atas kesejahteraan, dll. Yang jelas 

ada 10 (sepuluh) kelompok hak dasar berdasarkan Undang-Undang 

No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.....” (Wawancara dengan Ibu 

Setyawati, S.H., M.Hum., Kabid HAM Kanwil Kemenkumham Jawa 

Tengah, Tanggal 7 Agustus 2012 Pukul 10.00 WIB). 

 

 Ibu Dyah Santi Yunianingtyas, S.H., staff di Bidang HAM Kanwil 

Kemenkumham Jawa Tengah, juga membenarkannya, “.....memang paling banyak 

menangani kasus-kasus kesewenangan atasan/pimpinan dan permasalahan hak 

atas tanah.....” (Wawancara dengan Ibu Dyah Santi Yunianingtyas, S.H., staff di 

Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tanggal 19 Juli 2012 Pukul 

14.00 WIB).  

 Bentuk pelanggaran HAM yang banyak ditangani Kanwil Kementerian 

Hukum dan HAM Jawa Tengah adalah permasalahan tanah. Hal tersebut 

disebabkan oleh sifat tanah yang semakin potensial dan ekonomis (mahal) seiring 

perkembangan zaman, sehingga banyak orang yang berusaha untuk 

memperebutkannya. “.....tanah yang semakin potensial dan ekonomis, seiring 

dengan kemajuan zaman membuat banyak orang berusaha untuk 

memperebutkannya.....” (Wawancara dengan Ibu Setyawati, S.H., M.Hum., Kabid 
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HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tanggal 7 Agustus 2012 Pukul 10.00 

WIB). 

 Sementara itu, Bapak Lukman Nul Hakim, S.H., akademisi, 

menambahkan ada beberapa tantangan ke depan dalam pelaksanaan 

YANKOMAS dalam rangka perlindungan dan pemenuhan HAM, tantangan 

tersebut adalah: 

a. Masyarakat yang semakin kritis, semakin memahami hak-haknya 

sebagai warga negara, lebih berpendidikan, dan masih banyak 

masyarakat yang lebih menekankan perbedaan daripada kesamaan; 

dan 

b. Pembuat keputusan publik yang belum sepenuhnya berorientasi 

pada HAM dan profesionalisme aparat penegak hukum yang belum 

optimal (Wawancara dengan Bapak Lukman Nul Hakim, S.H., 

akademisi, Tanggal 2 September 2012 Pukul 19.00 WIB). 

 

4.1.4 Hambatan dalam Pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat dan 

Upaya untuk Mengatasinya 

4.1.4.1 Hambatan dalam Pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat 

 Hambatan yang terjadi oleh peneliti dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Hambatan Internal (Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah) 

  Yakni hambatan yang dialami Kanwil Kementerian Hukum dan HAM 

Jawa Tengah dalam melaksanakan Pelayanan Komunikasi Masyarakat 

(YANKOMAS), antara lain sebagai berikut: 

1) Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Staff/Pegawai Kanwil 

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang masih kurang memadai 

“.....belum dioptimalkannya sumber daya manusia yang ada di jajaran 

Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah menghambat jalannya operasional 

pelaksanaan tugas.....” (Wawancara dengan Ibu Setyawati, S.H., M.Hum., 
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Kabid HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tanggal 13 Juli 2012 

Pukul 10.00 WIB). 

“.....jumlah pegawai yang masih belum seimbang dengan beban kerja 

tentunya berpengaruh terhadap kinerja dan profesionalisme pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya.....” (Wawancara dengan Ibu Dyah Santi 

Yunianingtyas, S.H., staff di Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jawa 

Tengah, Tanggal 19 Juli 2012 Pukul 14.00 WIB). 

“.....meskipun sudah dilakukan sosialisasi baik di tingkat Provinsi maupun 

Kabupaten/Kota namun tetap saja ada beberapa dari anggota Panitia 

RANHAM sendiri yang kurang memahaminya.....” (Wawancara dengan Ibu 

YS. Endang Sabarsih, S.H., Kasubbag HAM pada Biro Hukum Setda 

Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 2 Agustus 2012 Pukul 10.30 WIB).   

  Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan kualitas dan 

kuantitas sumber daya manusia staff/pegawai Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan HAM Jawa Tengah masih kurang memadai. Hal ini tentunya 

sangat berpengaruh terhadap kinerja dan profesionalisme staff/pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam memberikan pelayanan 

komunikasi kepada masyarakat. 

2) Ada beberapa instansi/lembaga terkait yang kurang responsif 

“.....beberapa instansi yang terkait kurang responsif jika kami mintakan 

informasi/klarifikasi.....” (Wawancara dengan Ibu Setyawati, S.H., M.Hum., 

Kabid HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tanggal 13 Juli 2012 

Pukul 10.00 WIB). 
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 Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui ada beberapa 

instansi/lembaga yang terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi kurang 

responsif yaitu tidak memberikan jawaban/tanggapan dengan segera seperti 

yang diharapkan. 

3) Terbatasnya anggaran, sarana, dan prasarana  

“.....tiadanya jaringan internet, terbatasnya laptop/komputer, kamera, alat 

perekam, kendaraan operasional, dll. Hal tersebut sangat penting untuk 

mendukung kegiatan kami, terutama jika harus terjun langsung ke daerah-

daerah yang diduga terjadi pelanggaran HAM.....” (Wawancara dengan Ibu 

Setyawati, S.H., M.Hum., Kabid HAM Kanwil Kemenkumham Jawa 

Tengah, Tanggal 13 Juli 2012 Pukul 10.00 WIB). 

“.....anggaran pelaksanaan RANHAM Provinsi Jawa Tengah yang belum 

memadai mengingat wilayah Provinsi Jawa Tengah yang sangat luas.....” 

(Wawancara dengan Ibu YS. Endang Sabarsih, S.H., Kasubbag HAM pada 

Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 2 Agustus 2012 Pukul 

10.30 WIB).  

 Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui anggaran 

pelaksanaan RANHAM Provinsi Jawa Tengah terbatas, sehingga sarana dan 

prasarana untuk menunjang pelaksanaan program-program RANHAM, 

terutama YANKOMAS masih belum memadai. 

4) Banyaknya kegiatan yang harus diikuti dalam waktu yang serentak/ 

bersamaan dengan kegiatan lainnya 
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“.....tidak sedikit kegiatan yang biasanya harus diikuti serentak pada waktu 

itu juga.....” (Wawancara dengan Ibu Setyawati, S.H., M.Hum., Kabid HAM 

Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tanggal 13 Juli 2012 Pukul 10.00 

WIB). 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui dengan 

banyaknya kegiatan pelaksanaan tugas oleh kanwil, khususnya Bidang 

HAM seperti pengolahan informasi data HAM, bimbingan teknis HAM, 

sosialisasi HAM, koordinasi dan konsultasi YANKOMAS, serta 

pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi RANHAM, yang biasanya 

dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan mengakibatkan kegiatan-

kegiatan tersebut kurang optimal. 

5) Kurangnya koordinasi di internal anggota Panitia RANHAM dalam 

melaksanakan YANKOMAS 

“.....belum ada koordinasi yang baik di internal anggota Panitia RANHAM 

dalam melaksanakan program-program RANHAM.....” (Wawancara dengan 

Ibu Dyah Santi Yunianingtyas, S.H., staff di Bidang HAM Kanwil 

Kemenkumham Jawa Tengah, Tanggal 19 Juli 2012 Pukul 14.00 WIB). 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui koordinasi 

diantara anggota Panitia RANHAM masih kurang dalam melaksanakan 

program-program RANHAM. Hal ini tentunya mengakibatkan arus 

informasi dari level atas tidak tersampaikan dengan baik hingga level bawah 

atau sebaliknya, sehingga tidak berjalan dengan maksimal. 
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2. Hambatan Eksternal (Penyampai Komunikasi) 

  Yakni hambatan yang dialami masyarakat (penyampai komunikasi), 

dalam upaya mengkomunikasikan dugaan pelanggaran HAM yang dialaminya, 

antara lain sebagai berikut: 

1) Rendahnya tingkat pemahaman HAM 

“.....pemahaman HAM yang rendah, baik di tingkat penyelenggara negara 

maupun masyarakat merupakan faktor utama penghambat pemajuan HAM 

di Indonesia.....” (Wawancara dengan Bapak Lukman Nul Hakim, S.H., 

akademisi, Tanggal 2 September 2012 Pukul 19.00 WIB). 

“.....jujur saja, saya tidak begitu paham apa itu HAM dan YANKOMAS. 

Saya mengetahuinya setelah tidak sengaja membaca artikel di koran dan 

melihat berita televisi.....” (Wawancara dengan Bapak Joni Alex, penyampai 

komunikasi, Tanggal 28 Juli 2012 Pukul 11.00 WIB). 

“.....saya tidak begitu mengerti tentang YANKOMAS. Ada teman yang 

memberikan saran untuk datang saja ke kanwil, karena menurutnya di sini 

menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran HAM.....” (Wawancara 

dengan Bapak Syamsul Bakhri, S.Pd, penyampai komunikasi, Tanggal 19 

Juli 2012 Pukul 13.30 WIB). 

  Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan tingkat 

pemahaman HAM yang masih rendah mengakibatkan kurang efektifnya 

kegiatan pelayanan komunikasi masyarakat. 
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2) Kurangnya sosialisasi  

“.....masih kurangnya sosialisasi, terutama ke daerah-daerah terpencil. 

Padahal pelanggaran HAM banyak terjadi di daerah yang jauh dari pusat 

kota tersebut.....” (Wawancara dengan Bapak Lukman Nul Hakim, S.H., 

akademisi, Tanggal 2 September 2012 Pukul 19.00 WIB). 

“.....disini belum ada sosialisasi tentang pelayanan semacam itu.....” 

(Wawancara dengan Indah Setyawati, masyarakat, Tanggal 5 September 

2012 Pukul 09.00 WIB). 

“.....jelas kurangnya sosialisasi, karena saya sendiri mengetahuinya 

berdasarkan informasi dari teman.....” (Wawancara dengan Bapak Syamsul 

Bakhri, S.Pd, penyampai komunikasi, Tanggal 19 Juli 2012 Pukul 13.30 

WIB). 

  Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan kegiatan 

sosialisasi tentang adanya layanan pengaduan/komunikasi masyarakat 

tentang HAM masih kurang maksimal, sehingga berjalan kurang efektif. 

3) Sikap masyarakat yang acuh/masa bodoh 

“.....masih banyak masyarakat yang masa bodoh, jika terjadi pelanggaran 

HAM tidak melaporkannya.....” (Wawancara dengan Ibu YS. Endang 

Sabarsih, S.H., Kasubbag HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa 

Tengah, Tanggal 2 Agustus 2012 Pukul 10.30 WIB).  

“.....saya sendiri seandainya mengetahui adanya pelanggaran HAM, bingung 

harus bagaimana dan takut melaporkannya. Jadi ya mungkin dibiarkan 
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begitu saja.....” (Wawancara dengan Indah Setyawati, masyarakat, Tanggal 

5 September 2012 Pukul 09.00 WIB). 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui sikap masyarakat 

yang acuh/masa bodoh terhadap pelanggaran HAM yang terjadi 

mengakibatkan tidak adanya tindakan penyelesaian (terjadi pembiaran). 

4) Data/bukti pendukung komunikasi yang tidak lengkap  

 “.....ada beberapa penyampai komunikasi yang tidak dapat menunjukkan 

data-data yang dapat mendukung komunikasinya. Padahal sudah diberi 

waktu 1 (satu) bulan untuk melengkapinya. Jadi kami tidak dapat 

menindaklanjutinya.....” (Wawancara dengan Ibu Setyawati, S.H., M.Hum., 

Kabid HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tanggal 13 Juli 2012 

Pukul 10.00 WIB). 

  Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui penyampai 

komunikasi yang tidak dapat melengkapi data-data pendukung (bukti) atas 

komunikasinya mengakibatkan layanan terhadapnya menjadi terhambat, 

karena kanwil tidak dapat menindaklanjuti komunikasi yang tidak 

memenuhi syarat. 

 Dari beberapa hambatan tersebut baik internal maupun eksternal, 

menurut Bapak Lukman Nul Hakim, S.H., akademisi, faktor good will 

(komitmen) dari pemerintah dalam melaksanakan RANHAM menjadi faktor 

penghambat utama yang memunculkan faktor-faktor penghambat lainnya. 

“.....faktor good will dari pemangku kepentingan untuk melaksanakan RANHAM 

menjadi faktor penghambat utama yang memunculkan faktor-faktor penghambat 
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lainnya.....” (Wawancara dengan Bapak Lukman Nul Hakim, S.H., akademisi, 

Tanggal 2 September 2012 Pukul 19.00 WIB). 

4.1.4.2 Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Pelayanan 

Komunikasi Masyarakat 

 Beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Pelayanan 

Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) oleh Kanwil Kementerian Hukum dan 

HAM Jawa Tengah memunculkan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan 

tersebut. Upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut: 

1. Peningkatan kapasitas pejabat dan staff Kanwil Kemenkumham 

Jawa Tengah di bidang HAM; 

2. Peningkatan konsolidasi internal Kanwil Kemenkumham Jawa 

Tengah beserta jajarannya melalui Rapat Staff secara berkala;  

3. Peningkatan koordinasi dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah, 

DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah, 

Bupati/Walikota se-Jawa Tengah, anggota Panitia RANHAM dan 

institusi/lembaga terkait lainnya;  

4. Menentukan skala prioritas kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan 

kondisi terkini; 

 5. Meningkatkan peran media, lembaga pendidikan, dan organisasi 

kemasyarakatan dalam sosialisasi RANHAM, diseminasi dan 

pendidikan HAM; serta 

 6. Menciptakan kondisi yang kondusif untuk berdialog antar 

kelompok masyarakat dan antar kelompok masyarakat dengan 

pejabat dan staff Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah 

(Wawancara dengan Ibu Setyawati, S.H., M.Hum., Kabid HAM 

Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tanggal 13 Juli 2012 Pukul 

10.00 WIB). 

 

 Menurut penjelasan Ibu YS. Endang Sabarsih, S.H., Kasubbag HAM 

pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, anggaran pelaksanaan RANHAM 

Provinsi Jawa Tengah belum memadai mengingat wilayah Provinsi Jawa Tengah 

yang sangat luas. Masalah ini dapat diselesaikan dengan upaya: 
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“.....melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah Daerah baik 

Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Biaya 

pemantauan/monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk tugas struktural 

dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

HAM Jawa Tengah yang pelaksanaannya dilakukan setiap 3 (tiga) 

bulan, sedangkan untuk biaya pemantauan/monitoring, evaluasi dan 

pelaporan untuk tugas fungsional kepanitiaan RANHAM Provinsi dan 

Kabupaten/Kota dibebankan pada APBD yang pelaksanaannya 

dilakukan setahun sekali.....”  (Wawancara dengan Ibu YS. Endang 

Sabarsih, S.H., Kasubbag HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi 

Jawa Tengah, Tanggal 2 Agustus 2012 Pukul 10.30 WIB).   

 

  Melakukan upaya pembenahan dan perbaikan serta peningkatan kinerja 

penting dilakukan, sehingga pelaksanaan tugas Kanwil Kementerian Hukum dan 

HAM Jawa Tengah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berjalan 

dengan optimal, profesional, akuntabel dan transparan sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh masyarakat, serta dapat mewujudkan tata pemerintahan yang 

bersih. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Prosedur Pelayanan Komunikasi Masyarakat 

 Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1 butir 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2011 tentang RANHAM Indonesia Tahun 2011-2014 merupakan salah satu upaya 

pemerintah untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang 

terjadi di masyarakat baik yang dikomunikasikan maupun yang tidak/belum 

dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang. YANKOMAS ini 

merupakan perwujudan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau 



 

 

105 

korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, 

mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, 

meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya 

alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. 

 Secara teoretis, tujuan dari pelayanan publik pada dasarnya adalah 

memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan 

prima yang tercermin dari: 

a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah, dan 

dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta 

disediakan secara memadai dan  mudah dimengerti; 

b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan 

kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap 

berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas; 

d. Partisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan 

memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat; 

e. Kesamaan hak, yakni pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi 

dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, 

status sosial, dan lain-lain; serta 

f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 

memperhatikan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 

pelayanan publik (Ridwan dan Sudrajat, 2009: 20). 

 

 Pada awalnya YANKOMAS termuat dalam tugas pokok dan fungsi 

Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat pada Direktorat Jenderal HAM 

Kementerian Hukum dan HAM, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan 

HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 

yang berbunyi: 
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Pasal 845 

Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan 

komunikasi masyarakat sesuai dengan kebijakan teknis yang 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia. 

 

Pasal 846 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 845, 

Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat menyelenggarakan 

fungsi: 

a. Penyiapan perumusan rancangan kebijakan di bidang pelayanan 

komunikasi masyarakat; 

b. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pelayanan di bidang 

pelayanan komunikasi masyarakat; 

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang pelayanan komunikasi masyarakat; 

d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan komunikasi 

masyarakat; 

e. Penyiapan rekomendasi dalam rangka perlindungan dan 

pemenuhan hak asasi manusia; 

f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pelayanan 

komunikasi masyarakat; dan 

g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat 

Pelayanan Komunikasi Masyarakat. 

 

 Kemudian setelah disahkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 2011 tentang RANHAM Indonesia Tahun 2011-2014, 

YANKOMAS termasuk salah satu dari 7 (tujuh) program utama RANHAM 2011-

2014. Program-program tersebut termuat dalam Pasal 4 butir 3 yang meliputi: 

8. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM; 

9. Persiapan pengesahan instrumen Hak Asasi Manusia internasional; 

10. Harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan; 

11. Pendidikan Hak Asasi Manusia; 

12. Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia; 

13. Pelayanan Komunikasi Masyarakat; dan 
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14. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.  

 YANKOMAS ini dirancang untuk diberikan bagi masyarakat yang ingin 

mengadukan adanya dugaan pelanggaran HAM yang terjadi. Seperti pada 

umumnya pelayanan pengaduan, YANKOMAS berfungsi sebagai lembaga yang 

mengadvokasi keluhan-keluhan dan permasalahan di masyarakat. YANKOMAS 

memiliki kewajiban untuk melakukan penerimaan komunikasi, telaah kasus, 

analisis, koordinasi sampai dengan penyusunan rekomendasi dan pelaporan. Lebih 

jauh pelaksanaan YANKOMAS diharapkan dapat mendorong penyelesaian kasus 

pelanggaran HAM oleh instansi/lembaga terkait.  

 Penanganan komunikasi masyarakat baik dikomunikasikan maupun tidak 

dikomunikasikan dilaksanakan terhadap pelanggaran HAM yang tidak sedang 

dalam proses peradilan dan bukan merupakan pelanggaran HAM berat seperti 

kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan yang diatur dengan Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. YANKOMAS 

menangani perbuatan pelanggaran HAM sebagaimana tersebut dalam Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang berbunyi: 

Pasal 1 butir 6 

Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat 

negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang 

secara melawan hukum 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. 

 

 Pelayanan Komunikasi Masyarakat sebagai salah satu dari 7 (tujuh) 

program utama RANHAM 2011-2014 dilaksanakan oleh Panitia RANHAM 
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Nasional, Panitia RANHAM Provinsi, dan Panitia RANHAM Kabupaten/Kota. 

Pembentukan Panitia RANHAM Provinsi berdasarkan Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang RANHAM Indonesia Tahun 

2011-2014, yang berbunyi: 

Pasal 6 

(1) Untuk melaksanakan RANHAM di Provinsi, Gubernur 

membentuk Panitia RANHAM Provinsi. 

(2) Panitia RANHAM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertanggungjawab kepada Gubernur. 

(3) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan RANHAM di 

Provinsi kepada Presiden melalui Panitia RANHAM Nasional. 

(4) Gubernur sebagai penanggungjawab pelaksanaan RANHAM di 

Provinsi mempunyai tugas: 

a. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan RANHAM di 

Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan 

b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RANHAM 

di Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

(5) Wakil Gubernur dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Sekretaris Daerah karena 

jabatannya, masing-masing sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan 

Sekretaris Panitia RANHAM Provinsi.  

(6) Panitia RANHAM Provinsi dapat mengangkat Sekretaris II yang 

berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia. 

(7) Keanggotaan Panitia RANHAM Provinsi terdiri atas unsur 

instansi pemerintah, pakar/akademisi, dan unsur masyarakat 

dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan daerah yang 

bersangkutan. 

(8) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Panitia RANHAM 

Provinsi dibentuk Sekretariat Panitia RANHAM Provinsi yang 

kedudukannya ditentukan oleh Panitia RANHAM Provinsi. 

(9) Panitia RANHAM Provinsi bertugas melaksanakan program 

utama meliputi: 

a. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM; 

b. Harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah; 

c. Pendidikan HAM; 

d. Penerapan norma dan standar HAM; 

e. Pelayanan Komunikasi Masyarakat; dan 

f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan. 

(10) Program utama RANHAM Provinsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (9) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden ini. 
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(11) Panitia RANHAM Provinsi melaksanakan rapat pengendalian dan 

pelaksanaan program paling sedikit 6 (enam) bulan sekali. 

 

 Sebagaimana pendapat Ely Susanto dalam Hapsari (Skripsi FH UNNES, 

2010: 23) bahwa “Birokrat atau pelayan publik adalah mereka-mereka yang setiap 

hari berinteraksi dengan masyarakat yang dilayani, yang datang dari berbagai 

macam latar belakang yang berbeda”, maka Kanwil Kementerian Hukum dan 

HAM Jawa Tengah sebagai birokrat atau pelayan publik juga memberikan 

pelayanan tentang komunikasi adanya dugaan pelanggaran HAM dari masyarakat, 

tanpa perbedaan atas dasar agama, suku, ras, status sosial atau ekonomi. 

 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai perangkat 

Kementerian Hukum dan HAM di daerah (instansi vertikal) dan sebagai bagian 

dari Panitia RANHAM Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 180/43 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa 

Tengah Nomor 180/45/2011 tentang Pembentukan Panitia RANHAM Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2011-2014, kemudian melaksanakan program-program 

RANHAM, salah satunya memberikan Pelayanan Komunikasi Masyarakat 

(YANKOMAS). Kanwil Kementerian Hukum dan HAM juga sebelumnya sudah 

melaksanakan pelayanan pengaduan adanya dugaan pelanggaran HAM dari 

masyarakat berdasarkan tugas Subbid Perlindungan dan Pemenuhan HAM pada 

Bidang HAM yang termuat dalam Pasal 53 Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kanwil Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia (sekarang 

menggunakan nomenklatur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
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Manusia Republik Indonesia), yang berbunyi, “Subbidang Perlindungan dan 

Pemenuhan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang 

pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.  

 Moenir dalam Hapsari (Skripsi FH UNNES, 2010: 24) mengemukakan 

bahwa “Pelayanan Publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan 

metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan 

haknya”. YANKOMAS sebagai bentuk pelayanan publik dalam upaya menangani 

pelanggaran HAM yang dikomunikasikan maupun tidak dikomunikasikan oleh 

masyarakat dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur 

(SOP) Pelayanan Komunikasi Masyarakat RANHAM Indonesia Tahun 2011-

2014, yang mengadopsi Prosedur Tetap (Protap) Pelayanan Komunikasi 

Masyarakat oleh Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat pada Direktorat 

Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM. Meskipun sampai saat ini SOP 

tersebut masih berbentuk draft (konsep), tapi sudah dapat digunakan oleh Panitia 

RANHAM sebagai panduan dalam melaksanakan YANKOMAS. 

 Adapun standar pelayanan yang baik menurut Ridwan dan Sudrajat 

(2009: 103) harus memuat: 

a. Prosedur Pelayanan 

  Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima 

pelayanan termasuk pengaduan. 
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 b. Waktu Penyelesaian 

  Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan 

permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk 

pengaduan. 

 c. Biaya Pelayanan 

  Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam 

proses pemberian pelayanan. 

 d. Produk Pelayanan 

  Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan. 

 e. Sarana dan Prasarana 

  Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 

 f. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan 

  Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan 

tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan 

perilaku yang dibutuhkan (Ridwan dan Sudrajat, 2009: 103). 

 

 Adanya SOP YANKOMAS ini dimaksudkan agar tugas-tugas 

penanganan pelanggaran HAM oleh Panitia RANHAM berdaya guna dan berhasil 

guna dalam memberikan pelayanan kepada seseorang atau kelompok orang atas 

pelanggaran HAM yang dialaminya. Adapun tujuannya adalah sebagai panduan 

bagi Panitia RANHAM Nasional, Panitia RANHAM Provinsi, dan Panitia 

RANHAM Kabupaten/Kota sehingga dapat melaksanakan YANKOMAS secara 

optimal dan dapat mewujudkan perlindungan dan pemenuhan HAM.  

 Pelaksanaan pelayanan terhadap komunikasi masyarakat mengenai 

dugaan pelanggaran HAM oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa 

Tengah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Penyampaian Komunikasi 

 Penyampai komunikasi atau yang diberi kuasa datang secara langsung 

untuk menyampaikan permasalahannya ke Kanwil Kementerian Hukum dan 

HAM Jawa Tengah dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan 
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menyertakan data pendukung yang berkaitan dengan permasalahannya. 

Penyampai komunikasi yang tidak dapat datang langsung ke Kanwil Kementerian 

Hukum dan HAM Jawa Tengah, dapat menyampaikannya melalui surat yang 

ditujukan ke alamat Jalan Dr. Cipto No. 64 Semarang atau bisa juga melalui 

faksimili dengan nomor (024) 3546795 dengan melampirkan data pendukung.  

 Sesuai dengan Draft SOP YANKOMAS RANHAM Indonesia Tahun 

2011-2014 penyampaian komunikasi baik secara perorangan maupun kelompok 

orang, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:  

1) Secara Langsung 

 Penyampai komunikasi atau yang diberi kuasa datang secara 

langsung untuk menyampaikan permasalahan HAM yang 

dihadapinya kepada Panitia RANHAM Nasional (Dirjen HAM 

Kementerian Hukum dan HAM RI) dan/atau Panitia RANHAM 

Provinsi (Sekretaris Daerah) dan/atau Panita RANHAM 

Kabupaten/Kota (Sekretaris Daerah) dengan mengisi formulir yang 

telah disediakan sebagaimana format terlampir dan menyertakan 

data pendukung yang berkaitan dengan permasalahannya. 

2) Secara Tidak Langsung 

 Penyampai komunikasi atau yang diberi kuasa dapat 

menyampaikan permasalahannya melalui surat atau faksimili 

dengan melampirkan data pendukung yang ditujukan kepada 

Panitia RANHAM Nasional (Dirjen HAM Kementerian Hukum 

dan HAM RI) dan/atau Panitia RANHAM Provinsi (Sekretaris 

Daerah) dan/atau Panita RANHAM Kabupaten/Kota (Sekretaris 

Daerah). 

 

2. Penerimaan Komunikasi 

 Penerimaan komunikasi oleh petugas/staff Kanwil Kementerian Hukum 

dan HAM Jawa Tengah diawali dengan pemeriksaan administrasi yaitu syarat-

syarat yang harus dipenuhi agar komunikasi dapat ditindaklanjuti, meliputi: 

a. Identitas penyampai komunikasi; dan 
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b. Kelengkapan lainnya sesuai permasalahannya, misalnya akte, sertifikat, 

surat keterangan, visum, fotokopi petikan putusan pengadilan dan lain 

sebagainya. 

  Penyampai komunikasi diberi waktu melengkapi berkas/data-data 

pendukung paling lambat 30 (tiga puluh) hari oleh Kanwil Kementerian Hukum 

dan HAM Jawa Tengah. Hal ini sudah sesuai dengan Draft SOP YANKOMAS 

RANHAM Indonesia Tahun 2011-2014 yang menyebutkan penyampai 

komunikasi harus dapat melengkapi berkas/data-data pendukung dalam waktu 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah komunikasi diterima petugas. Apabila 

melewati batas waktu tersebut maka penyampai komunikasi dianggap mencabut 

komunikasinya. 

 Setelah dianggap memenuhi syarat administrasi, kemudian komunikasi 

tersebut diteliti apakah sudah sesuai dengan kriteria komunikasi yang dapat 

ditindaklanjuti oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Kanwil 

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah tidak dapat menindaklanjuti 

komunikasi yang bermotif politik dan menggunakan bahasa yang kasar atau berisi 

kata-kata yang menghina negara termasuk simbol-simbol negara. Hanya 

komunikasi yang jelas identitas penyampainya dengan alasan penyampaian 

komunikasi yang layak untuk dipercaya kebenarannya dan dapat menggambarkan 

fakta-fakta, tujuan pengajuan komunikasi dan hak yang dilanggar, serta tidak 

bertentangan dengan asas-asas dalam Piagam PBB, DUHAM dan konvensi-

konvensi lainnya yang dapat ditindaklanjuti. Hal ini sudah sesuai dengan Draft 
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SOP YANKOMAS RANHAM Indonesia Tahun 2011-2014 yang menyebutkan 

kriteria komunikasi masyarakat yang dapat ditindaklanjuti meliputi: 

a. Komunikasi masyarakat tidak bertentangan dengan asas-asas dalam 

Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, perjanjian-

perjanjian HAM yang berlaku dan konvensi-konvensi lainnya; 

b. Diajukan oleh pihak dengan identitas yang jelas; 

c. Menunjukkan adanya alasan-alasan yang layak untuk dipercaya 

kebenarannya; 

d. Diajukan oleh seseorang atau kelompok orang yang menyatakan 

HAM-nya dilanggar, atau yang memiliki pengetahuan langsung 

dan dapat dipercaya mengenai pelanggaran HAM tersebut; 

e. Menggambarkan fakta-fakta, tujuan pengajuan komunikasi 

masyarakat dari petisi (permohonan kepada pemerintah) dan hak 

yang dilanggar; 

f. Tidak bermotif politik; dan 

g. Bahasa yang digunakan tidak boleh kasar atau berisi kata-kata yang 

menghina negara, termasuk simbol-simbol negara. 

 

3. Penelaahan/Analisis 

 Setelah kelengkapan administrasi dianggap lengkap dan memenuhi 

kriteria komunikasi yang dapat ditindaklanjuti, selanjutnya dibuat telaahan. 

Telaahan adalah naskah dinas berbentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat 

atau staff yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai persoalan dengan 

memberikan jalan keluar/pemecahan yang disarankan. Rumusan penelaahan 

dalam Draft SOP YANKOMAS yang dijadikan panduan Kanwil Kementerian 

Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan YANKOMAS sudah sesuai 

dengan Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan HAM 

Republik Indonesia Tahun 2006 dan selama ini juga telah digunakan dalam Protap 

YANKOMAS Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat. Rumusannya 

sebagai berikut: 

 



 

 

115 

a. Siapa 

 Pelajari dan tetapkan siapa yang diduga melakukan pelanggaran 

HAM dan siapa yang menjadi korbannya, serta institusi/lembaga 

mana yang terkait dan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan. 

b. Apa 

 Temukan hak dan kebebasan dasar apa yang dilanggar, dan 

hubungkan dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-

undangan yang terkait beserta pasal, ayat dan penjelasannya (pada 

tahap ini sudah dapat ditentukan apakah permasalahan HAM yang 

dikomunikasikan masuk dalam lingkup pelayanan komunikasi 

masyarakat). 

c. Di mana 

 Tempat lokasi terjadinya dugaan pelanggaran HAM tersebut. 

d. Bilamana 

 Kapan tepatnya (jam, tanggal, bulan, dan tahun) terjadi dugaan 

pelanggaran HAM tersebut. 

e. Bagaimana 

 Teliti dan temukan dengan cara bagaimana pelanggaran HAM 

tersebut dilakukan dan alat atau sarana apa yang digunakan. 

f. Mengapa 

 Teliti dan temukan sebab-sebab terjadinya pelanggaran/ 

permasalahan HAM tersebut, dan memeriksa dokumen dan/atau 

informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi 

komunikasi yang akan dianalisis. 

 

 Pada tahap penelaahan ini sudah dapat ditentukan apakah 

pelanggaran/permasalahan HAM yang dikomunikasikan sudah sesuai dengan 

ruang lingkup YANKOMAS atau tidak. Ruang lingkup YANKOMAS yang 

termuat dalam Draft SOP YANKOMAS RANHAM Indonesia Tahun 2011-2014, 

meliputi: 

a. Penanganan pelanggaran HAM sebagaimana dimaksudkan dalam 

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia, yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok 

orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak 

disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum 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; 
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b. Tidak sedang dalam proses peradilan; dan 

c. Bukan merupakan pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan 

HAM. 

 

 Penelaahan ini diakhiri dengan membuat rumusan kesimpulan dan saran, 

yaitu: 

a. Kesimpulan 

 Berisi rumusan analisis berdasarkan data dan informasi yang ada, sehingga 

diperoleh hasil tentang terdapat atau tidaknya dugaan pelanggaran HAM, 

dan dapat atau tidaknya komunikasi ditindaklanjuti. 

b. Saran 

 Berisi pendapat dari hasil kesimpulan yang disampaikan kepada pimpinan 

untuk ditindaklanjuti, yaitu apabila terdapat pelanggaran HAM, maka dibuat 

surat koordinasi dan/atau surat rekomendasi. Sebaliknya apabila tidak 

terdapat pelanggaran HAM maka dibuat surat pemberitahuan kepada 

penyampai komunikasi. 

4. Tindak Lanjut Hasil Penelaahan   

a. Bukan merupakan pelanggaran HAM, akan di file yaitu disimpan sebagai 

arsip Bidang HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. 

Kemudian dibuat surat pemberitahuan untuk penyampai komunikasi. 

b. Pelanggaran HAM, Kakanwil cq Kabid HAM membuat Surat Koordinasi 

untuk dikirimkan kepada instansi/lembaga terkait yang isinya dorongan 

untuk menyelesaikan pelanggaran HAM. Apabila sampai susulan III tidak 

memberikan tanggapan/jawaban maka dibuat Surat Rekomendasi kepada 
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instansi/lembaga atasan dari instansi/lembaga yang sebelumnya telah 

diberikan Surat Koordinasi. Apabila masih juga tidak memberikan 

tanggapan/jawaban seperti yang diharapkan maka akan dilaporkan kepada 

Menteri Hukum dan HAM selaku Ketua Panitia RANHAM Nasional. 

c. Pelanggaran HAM, tetapi tidak sesuai dengan kewenangan YANKOMAS, 

akan diteruskan kepada instansi/lembaga yang berwenang dan tembusan 

kepada penyampai komunikasi. 

 Surat koordinasi dan surat rekomendasi dapat dijelaskan dalam Draft 

SOP YANKOMAS RANHAM Indonesia Tahun 2011-2014, sebagai berikut: 

1) Surat Koordinasi 

a. Surat koordinasi adalah surat yang ditujukan kepada 

instansi/lembaga yang terkait dengan pelanggaran/permasalahan 

HAM yang terjadi dalam upaya penyelesaiannya. 

b. Surat kordinasi memuat: 

1. Inti pelanggaran/permasalahan HAM baik yang 

dikomunikasikan maupun yang tidak/belum 

dikomunikasikan; 

2. Substansi HAM yang dilanggar dengan mencantumkan pasal, 

ayat dan penjelasan dari peraturan perundang-undangan 

tentang HAM, serta peraturan perundangan-undangan yang 

terkait lainnya; 

3. Nama jabatan dan/atau nama instansi atau lembaga yang 

berwenang untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan 

HAM; 

4. Memberikan dorongan kepada instansi yang berwenang 

dalam penanganan/penyelesaian permasalahan HAM; dan 

5. Permohonan untuk menyampaikan informasi penyelesaian 

atau perkembangan penyelesaian permasalahan HAM sebagai 

bahan pemantauan dan pelaporan. 

c. Pembuatan surat koordinasi: 

1. Surat koordinasi di pusat dibuat oleh Ketua Panitia 

RANHAM Nasional atau pejabat yang ditunjuk untuk 

menangangi pelayanan komunikasi masyarakat terhadap 

permasalahan HAM. 

2. Surat koordinasi di daerah dibuat oleh Ketua Panitia 

RANHAM Daerah baik Provinsi maupun Kab/Kota atau 

pejabat yang ditunjuk untuk menangani pelayanan 
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komunikasi masyarakat Provinsi maupun Kabupaten/Kota 

kepada pihak yang dikomunikasikan. 

d. Tindak lanjut surat koordinasi: 

1. Surat koordinasi dimonitor secara terjadwal sampai adanya 

tindakan oleh instansi/lembaga yang berwenang sebagai 

wujud komitmen pemerintah dalam penyelesaian 

permasalahan HAM baik yang dikomunikasikan maupun 

yang tidak/belum dikomunikasikan. 

2. Untuk kegiatan monitor dilakukan setiap 1 (satu) bulan 

sekali, guna dibuatkan susulan surat koordinasi. 

3. Surat koordinasi yang tidak memperoleh jawaban setelah 

susulan III, maka akan dibuat surat rekomendasi kepada 

instansi/lembaga atasan.  

2) Surat Rekomendasi 

a. Surat rekomendasi adalah surat yang ditujukan kepada 

instansi/lembaga atasan dari instansi/lembaga yang sebelumnya 

telah diberikan surat koordinasi, namun tidak memberikan 

tanggapan. 

b. Surat rekomendasi memuat: 

1. Inti pelanggaran/permasalahan HAM baik yang 

dikomunikasikan maupun yang tidak/belum 

dikomunikasikan; 

2. Substansi HAM yang dilanggar dengan mencantumkan pasal, 

ayat dan penjelasan dari peraturan perundang-undangan 

tentang HAM, serta peraturan perundangan-undangan yang 

terkait lainnya; 

3. Nama jabatan dan/atau nama instansi atau lembaga yang 

berwenang untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan 

HAM; 

4. Memberikan dorongan kepada instansi yang berwenang 

dalam penanganan/penyelesaian permasalahan HAM; dan 

5. Permohonan untuk menyampaikan informasi penyelesaian 

atau perkembangan penyelesaian permasalahan HAM sebagai 

bahan pemantauan dan pelaporan. 

c. Pembuatan surat rekomendasi: 

1. Surat rekomendasi di pusat dibuat oleh Ketua Panitia 

RANHAM Nasional atau pejabat yang ditunjuk untuk 

menangani pelayanan komunikasi masyarakat terhadap 

permasalahan HAM yang ditujukan kepada atasan yang lebih 

tinggi dari instansi pemerintah maupun non pemerintah. 

2. Surat rekomendasi di daerah dibuat oleh Ketua Panitia 

RANHAM Daerah baik Provinsi maupun Kab/Kota atau 

pejabat yang ditunjuk untuk menangani pelayanan 

komunikasi masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota 

ditujukan kepada atasan yang lebih tinggi dari instansi 
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pemerintah maupun non pemerintah yang berwenang di 

Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

d. Tindak Lanjut Surat Rekomendasi 

1. Surat rekomendasi dimonitor secara terjadwal sampai adanya 

tindakan oleh instansi yang berwenang sebagai wujud 

komitmen pemerintah dalam penyelesaian permasalahan 

HAM baik yang dikomunikasikan maupun yang tidak/belum 

dikomunikasikan. 

2. Untuk kegiatan monitor dilakukan setiap 2 (dua) bulan sekali, 

guna dibuatkan susulan surat rekomendasi. 

3. Surat rekomendasi yang tidak memperoleh jawaban setelah 

susulan III, untuk pusat dan daerah dilaporkan kepada Ketua 

Panitia RANHAM Nasional. 

4. Mengevaluasi perkembangan permasalahan HAM. 

 

 Selain menerima komunikasi adanya dugaan pelanggaran HAM dari 

masyarakat, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah juga melakukan 

identifikasi/pengamatan sendiri terhadap adanya dugaan pelanggaran HAM yang 

terjadi di masyarakat tanpa ada yang mengkomunikasikannya. Identifikasi ini 

berupa pengamatan langsung ke lokasi pelanggaran HAM, pengamatan melalui 

media cetak dan elektronik, atau informasi dari pemerhati HAM. Setelah 

teridentifikasi adanya pelanggaran HAM maka dilakukan pemetaan potensi 

pelanggaran HAM dan melaporkannya kepada Pimpinan Daerah (Gubernur). 

Pimpinan Daerah (Gubernur) kemudian dengan komitmennya mengupayakan 

adanya penyelesaian atas dasar peta potensi pelanggaran HAM tersebut demi 

terwujudnya perlindungan dan pemenuhan HAM. Bentuk komitmen tersebut yaitu 

dengan memberikan dorongan kepada instansi/lembaga terkait dengan 

mengirimkan surat koordinasi dan/atau surat rekomendasi untuk mengupayakan 

adanya penyelesaian terhadap pelanggaran HAM yang terjadi. Penanganan oleh 

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terhadap dugaan 
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pelanggaran HAM yang tidak dikomunikasikan sudah sesuai dengan tahapan-

tahapan dalam Draft SOP YANKOMAS RANHAM Indonesia Tahun 2011-2014, 

sebagai berikut:  

1. Identifikasi permasalahan HAM 

a. Pengamatan langsung ke lokasi permasalahan HAM terjadi 

dengan antara lain melakukan dialog dengan organisasi, 

kelompok masyarakat dan individu yang terkait dengan 

pelanggaran/permasalahan HAM; 

b. Pengamatan melalui media massa, baik cetak maupun 

elektronik; dan 

c. Menerima informasi dari pemerhati HAM, baik nasional 

maupun internasional. 

2. Pemetaan potensi permasalahan HAM; 

3. Melaporkan peta potensi permasalahan kepada Pimpinan Daerah; 

dan 

4. Pimpinan Daerah berkomitmen untuk mengupayakan penyelesaian 

permasalahan HAM atas dasar peta potensi permasalahan HAM. 

 

 Setiap 6 (enam) bulan sekali Kanwil Kementerian Hukum dan HAM 

Jawa Tengah melalui Panitia RANHAM Provinsi Jawa Tengah menyampaikan 

Laporan Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang ditujukan kepada Gubernur 

Jawa Tengah dan Panitia RANHAM Nasional paling lambat bulan Agustus tahun 

berjalan dan pada akhir bulan Februari tahun berikutnya sebagai wujud 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Pelaporan tersebut sesuai dengan yang 

termuat dalam Draft SOP YANKOMAS RANHAM Indonesia Tahun 2011-2014, 

sebagai berikut: 

1. Panitia RANHAM Nasional menyampaikan laporan Pelayanan 

Komunikasi Masyarakat setahun sekali yang ditujukan kepada 

Presiden RI paling lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya; 

2. Panitia RANHAM Provinsi menyampaikan laporan Pelayanan 

Komunikasi Masyarakat secara berkala setiap 6 (enam) bulan 

sekali yang ditujukan kepada Gubernur dan Panitia RANHAM 

Nasional paling lambat bulan Agustus tahun berjalan dan pada 

akhir bulan Februari tahun berikutnya; dan  
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3. Panitia RANHAM Kabupaten/Kota menyampaikan laporan 

Pelayanan Komunikasi Masyarakat secara berkala setiap 6 (enam) 

bulan sekali yang ditujukan kepada Bupati/Walikota dan Panitia 

RANHAM Provinsi paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan 

dan pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. 

 

 Pelaporan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Panitia RANHAM 

Provinsi dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, berisi kompilasi dari 

Laporan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Panitia RANHAM Kabupaten/Kota 

yang berada di wilayahnya serta Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang 

dilakukan oleh Panitia RANHAM Provinsi. Adapun Laporan Tahunan Pelayanan 

Komunikasi Masyarakat Panitia RANHAM Nasional berisi kompilasi dari 

Laporan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Panitia RANHAM Provinsi serta 

Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang dilakukan oleh Panitia RANHAM 

Nasional. 

 Draft SOP YANKOMAS RANHAM Indonesia Tahun 2011-2014, 

menyebutkan sistematika Pelaporan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Panitia 

RANHAM Provinsi dan Panitia RANHAM Kabupaten/Kota, sebagai berikut: 

1. Pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan, dan sasaran Pelayanan 

Komunikasi Masyarakat. 

2. Kondisi permasalahan HAM yang menonjol (aktual) berisi uraian 

singkat permasalahan HAM yang tidak/belum dikomunikasikan, 

serta data dan informasi permasalahan HAM yang 

dikomunikasikan. 

3. Hasil penanganan permasalahan HAM baik yang dikomunikasikan 

maupun tidak/belum dikomunikasikan yang terjadi pada kurun 

waktu periode sebelumnya. 

4. Hambatan atau kendala dalam pelaksanaan Pelayanan Komunikasi 

Masyarakat. 

5. Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran. 
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 Sesuai dengan prinsip YANKOMAS, Kanwil Kementerian Hukum dan 

HAM Jawa Tengah hanya akan menangani komunikasi yang berdasarkan fakta 

dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, komunikasi yang mencerminkan 

perlindungan dan pemenuhan HAM serta kebebasan dasar manusia tanpa 

perbedaan atas dasar agama, suku, ras, status sosial atau ekonomi. Prinsip-prinsip 

YANKOMAS yang termuat dalam Draft SOP YANKOMAS RANHAM 

Indonesia Tahun 2011-2014, meliputi:  

1. Obyektifitas, merupakan kegiatan penanganan komunikasi 

masyarakat yang harus berdasarkan fakta, yaitu adanya suatu bukti 

nyata yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum; 

2. Non-diskriminasi, merupakan pelayanan komunikasi masyarakat 

yang harus mencerminkan perlindungan dan pemenuhan HAM 

serta kebebasan dasar manusia tanpa pembedaan manusia atas 

dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, 

status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, dan politik; 

3. Aksesibilitas, merupakan proses pelayanan komunikasi masyarakat 

yang dapat diakses oleh semua orang; dan 

4. Akuntabilitas, merupakan pelayanan komunikasi masyarakat yang 

bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

  Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat oleh Kanwil Kementerian 

Hukum dan HAM Jawa Tengah memuat asas-asas penyelenggaraan pelayanan 

publik menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, meliputi: 

1. Kepentingan umum 

 Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan 

pribadi dan/atau golongan. 

2. Kepastian hukum 

 Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan 

pelayanan. 

3. Kesamaan hak 

 Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, 

golongan, gender, dan status ekonomi. 
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4. Keseimbangan hak dan kewajiban 

 Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus 

dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan. 

5. Keprofesionalan 

 Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai 

dengan bidang tugas. 

6. Partisipatif 

 Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan 

harapan masyarakat. 

7. Persarnaan perlakuan/tidak diskriminatif 

 Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil. 

8. Keterbukaan 

 Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan 

memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. 

9. Akuntabilitas 

 Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan 

 Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga 

tercipta keadilan dalam pelayanan. 

11. Ketepatan waktu 

 Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai 

dengan standar pelayanan. 

12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan  

 Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan 

terjangkau. 

 

  Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang dilaksanakan Kanwil 

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah termasuk sudah memiliki kualitas 

pelayanan yang sistematis dan komprehensif, karena memuat variabel-variabel 

pelayanan yang prima, yaitu: 

1. Pemerintah yang bertugas melayani; 

2. Masyarakat yang dilayani pemerintah; 

3. Kebijaksanaan yang dijadikan landasan pelayanan publik; 

4. Peralatan atau sarana pelayanan yang canggih; 

5. Resources yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan 

pelayanan; 

6. Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan 

standar dan asas pelayanan masyarakat; 
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7. Manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan 

masyarakat; dan 

8. Perilaku pejabat yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, apakah 

masing-masing telah menjalankan fungsi mereka (Sinambela, 

2008: 8). 

 

4.2.2 Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah 

dalam Upaya Menyelesaikan Dugaan Pelanggaran HAM 

 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai 

perangkat Kementerian Hukum dan HAM di daerah (instansi vertikal) 

mempunyai tugas pokok dan fungsi yang termuat dalam Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 

Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang menggunakan 

nomenklatur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia), yang berbunyi: 

Pasal 2 

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

Pasal 3 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:  

a. Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program, dan 

pengawasan;  

b. Pembinaan di bidang hukum dan hak asasi manusia;  

c. Penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, 

administrasi hukum umum, dan hak kekayaan intelektual;  

d. Perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan 

penghormatan hak asasi manusia;  

e. Pelayanan hukum;  

f. Pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, 

penyuluhan hukum, dan diseminasi hak asasi manusia;  
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g. Pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang 

administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.  

 

 Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, kanwil menyelenggarakan 

fungsi perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakkan, dan penghormatan hak 

asasi manusia melalui Bidang HAM, yang termuat dalam Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 

Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang berbunyi: 

Pasal 50 

Bidang Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 

di bidang penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, 

penyusunan rencana dan program, pengkoordinasian dengan instansi 

terkait, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan HAM sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

 

Pasal 51 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, 

Bidang Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:  

a. Pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana dan program di bidang 

pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi 

manusia;  

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemenuhan, pemajuan, 

perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia;  

c. Penyelenggaraan diseminasi hak asasi manusia;  

d. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia; dan 

e. Pelaksanaan evaluasi dan pemantauan.  

 

 Wujud nyata upaya pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan 

penghormatan HAM yang dilakukan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM 

Jawa Tengah yaitu dengan menerima dan menindaklanjuti komunikasi dari 

masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran HAM yang terjadi, juga 

melakukan identifikasi/pengamatan sendiri untuk menemukan adanya dugaan 
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pelanggaran HAM dengan mengumpulkan data dan informasi melalui media 

cetak dan elektronik, informasi dari instansi pemerintah, organisasi, atau anggota 

masyarakat, serta melakukan pengamatan langsung ke lokasi terjadinya dugaan 

pelanggaran HAM.  

 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah akan meminta 

informasi/klarifikasi dengan melakukan audiensi/pertemuan dengan masing-

masing pihak yang berkaitan dengan pelanggaran HAM yang sedang ditangani. 

Jika diperlukan, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah juga akan 

berkonsultasi dengan para pakar hukum dan HAM guna diperoleh penjelasan atas 

peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut HAM yang 

dipermasalahkan. Kemudian dengan melakukan penelaahan/analisis akan 

diperoleh hasil apakah terdapat pelanggaran HAM atau tidak. Kanwil 

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah berupaya mendorong adanya 

penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM oleh instansi/lembaga terkait melalui 

surat koordinasi dan/atau surat rekomendasi dengan tetap memonitornya secara 

terjadwal sampai terwujudnya pemenuhan dan perlindungan HAM. Jika 

rekomendasi tidak memperoleh jawaban setelah susulan III, maka akan dilaporkan 

kepada Menteri Hukum dan HAM RI selaku Ketua Panitia RANHAM Nasional.  

 Upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah 

dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM tersebut sesuai dengan tugas dan 

kewenangan Panitia RANHAM dalam penanganan komunikasi yang termuat 

dalam Draft SOP YANKOMAS RANHAM Indonesia Tahun 2011-2014, sebagai 

berikut: 
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1. Tugas Panitia RANHAM dalam penanganan komunikasi meliputi: 

g. Menerima dan menindaklanjuti komunikasi; 

h. Melakukan penelaahan/analisis terhadap pelanggaran HAM baik 

yang dikomunikasikan maupun yang tidak/belum 

dikomunikasikan; 

i. Melakukan audiensi, koordinasi, dan rekomendasi dalam rangka 

penanganan pelanggaran/permasalahan HAM baik yang 

dikomunikasikan maupun yang tidak/belum dikomunikasikan; 

j. Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan 

penanganan pelanggaran/permasalahan HAM yang tidak/belum 

dikomunikasikan dari: 

4) Media cetak maupun elektronik; 

5) Instansi pemerintah, organisasi, atau anggota masyarakat; dan 

6) Pengamatan secara langsung ke lokasi terjadinya dugaan 

pelanggaran/permasalahan HAM. 

k. Menangani pelanggaran/permasalahan HAM yang bersifat 

kasuistis dan mendesak yang tidak/belum dikomunikasikan 

dengan menggunakan mekanisme penanganan komunikasi; dan 

l. Menyusun peta potensi pelanggaran/permasalahan HAM. 

 

2. Kewenangan Panitia RANHAM dalam menjalankan tugasnya 

adalah: 

f. Meminta informasi/klarifikasi dari instansi pemerintah, 

organisasi, atau anggota masyarakat yang berkaitan dengan 

pelanggaran/permasalahan HAM baik yang dikomunikasikan 

maupun yang tidak/belum dikomunikasikan; 

g. Meminta informasi tindaklanjut dari instansi/lembaga yang 

berwenang terhadap penanganan pelanggaran/permasalahan 

HAM baik yang dikomunikasikan maupun yang tidak/belum 

dikomunikasikan; 

h. Melakukan pertemuan dengan pihak terkait untuk membahas 

penanganan pelanggaran/permasalahan HAM; 

i. Memberikan rekomendasi kepada instansi yang berwenang 

terhadap penanganan pelanggaran/permasalahan HAM baik 

yang dikomunikasikan maupun yang tidak/belum 

dikomunikasikan; dan 

j. Meminta informasi tindaklanjut atas rekomendasi yang telah 

dikirim kepada instansi penerima. 

 

 Kegiatan pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat oleh Kanwil 

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan/atau Panitia RANHAM 

Provinsi Jawa Tengah tidak memungut biaya, karena segala biaya yang diperlukan 
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dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut sesuai dengan 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang RANHAM 

Indonesia Tahun 2011-2014 yang berbunyi: 

Pasal 11 

(1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan 

Sekretariat Panitia RANHAM Nasional dibebankan pada 

anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditempatkan pada 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

(2) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan 

RANHAM Nasional di masing-masing kementerian/lembaga, 

dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara pada 

masing-masing kementerian/lembaga. 

(3) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan 

RANHAM Provinsi atau Kabupaten/Kota, dibebankan pada 

anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Provinsi atau 

Kabupaten/Kota. 

 

 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah banyak menangani 

dugaan pelanggaran HAM yang bentuk pelanggarannya seperti pencemaran nama 

baik, penganiayaan, perlakuan tidak adil, pemalsuan surat cerai/waris, KDRT, 

perlakuan sewenang-wenang, perlindungan anak, permasalahan tanah, 

pendidikan, dll. Tapi yang dominan mengenai permasalahan tanah. Hal tersebut 

dapat dimaklumi karena seiring perkembangan zaman, sifat tanah semakin 

potensial dan ekonomis (mahal), sehingga banyak orang yang berusaha untuk 

memperebutkannya. Sedangkan HAM yang dilanggar sesuai dengan ketentuan 

dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

menyatakan hak-hak asasi yang harus dilindungi, dimajukan, ditegakkan, dan 

dipenuhi  oleh pemerintah Indonesia, meliputi: 

k. Hak untuk hidup; 

l. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan; 

m. Hak mengembangkan diri; 
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n. Hak memperoleh keadilan; 

o. Hak atas kebebasan pribadi; 

p. Hak atas rasa aman; 

q. Hak atas kesejahteraan; 

r. Hak turut serta dalam pemerintahan; 

s. Hak wanita; dan 

t. Hak anak (Depkumham, 2006: 65-110). 

 

4.2.3 Hambatan dalam Pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat dan 

Upaya untuk Mengatasinya 

4.2.3.1 Hambatan dalam Pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat 

 Berdasarkan penelitian di atas, pelaksanaan Pelayanan Komunikasi 

Masyarakat (YANKOMAS) mengalami beberapa hambatan sebagai berikut: 

1. Hambatan Internal (Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah) 

  Yakni hambatan yang dialami Kanwil Kementerian Hukum dan HAM 

Jawa Tengah dalam melaksanakan Pelayanan Komunikasi Masyarakat 

(YANKOMAS), antara lain sebagai berikut:  

1) Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia staff/pegawai Kanwil 

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang masih kurang memadai 

Pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat oleh Kanwil Kementerian 

Hukum dan HAM Jawa Tengah terhambat oleh jumlah pegawai yang masih 

belum seimbang dengan beban kerja dan belum optimalnya sumber daya 

manusia. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja dan 

profesionalisme staff/pegawai dalam melaksanakan tugasnya terutama 

dalam memberikan pelayanan komunikasi kepada masyarakat. Menurut 

Master dalam Dadang Juliana (Ed) ada beberapa hambatan dalam 

pengembangan sebuah sistem manajemen yang berkualitas, antara lain: 
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a. Ketiadaan komitmen dari manajemen; 

b. Ketiadaan pengetahuan dan kekurangpahaman tentang 

manajemen kualitas bagi aparatur yang bertugas 

melayani; 

c. Ketidakmampuan aparatur mengubah kultur yang 

mempengaruhi kualitas manajemen pelayanan 

pelanggan; 

d. Ketidaktepatan perencanaan manajemen kualitas yang 

dijadikan pedoman dalam pelayanan pelanggan; 

e. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan belum 

dioptimalkan; 

f. Ketidakmampuan membangun learning organization, 

learning by the individuals dalam organisasi; 

g. Ketidaksesuaian antara struktur organisasi dengan 

kebutuhan; 

h. Ketidakcukupan sumber daya dan dana; 

i. Ketidaktepatan sistem penghargaan dan balas jasa bagi 

karyawan; 

j. Ketidaktepatan mengadopsi prinsip manajemen kualitas 

ke dalam organisasi; 

k. Ketidaktepatan dalam memberikan perhatian pada 

pelanggan, baik internal maupun eksternal; dan 

l. Ketidaktepatan dalam pemberdayaan dan kerjasama 

(Sinambela, 2008: 7). 

 

2) Ada beberapa instansi/lembaga terkait yang kurang responsif 

Pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat oleh Kanwil Kementerian 

Hukum dan HAM Jawa Tengah terhambat oleh adanya beberapa instansi/ 

lembaga yang kurang responsif apabila dimintakan informasi/klarifikasi atas 

dugaan pelanggaran HAM yang sedang ditangani dengan melakukan 

audiensi/pertemuan dan tidak memberikan tanggapan/jawaban atas surat 

koordinasi dan/atau surat rekomendasi. Hal ini tentunya dapat 

memperlambat dan menghambat terwujudnya perlindungan dan pemenuhan 

HAM seseorang atau sekelompok orang. Padahal permasalahan HAM 

merupakan tanggung jawab bersama sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 

28 I ayat 4 UUD Tahun 1945 yang berbunyi, “Perlindungan, pemajuan, 
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penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab 

negara, terutama pemerintah”, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi, “Perlindungan, pemajuan, 

penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung 

jawab pemerintah”. 

3) Terbatasnya anggaran, sarana, dan prasarana  

Meskipun ada keterbatasan, namun seharusnya keterbatasan ini dinilai 

bukan sebagai hambatan pokok. Hambatan ini sebenarnya dapat dengan 

mudah diatasi apabila pemahaman, kesadaran, dan komitmen untuk 

pelaksanaan HAM di kalangan legislatif dan eksekutif sudah kuat. 

Pemahaman, kesadaran, dan komitmen ini akan mengarahkan seluruh pihak 

untuk memulai langkah koordinasi dan kerjasama, agar sumber daya yang 

ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. 

4) Banyaknya kegiatan yang harus diikuti dalam waktu yang serentak/ 

bersamaan dengan kegiatan lainnya 

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah khususnya Bidang 

HAM melaksanakan beberapa kegiatan pelayanan. Kegiatan pelayanan 

tersebut antara lain pengolahan informasi data HAM, bimbingan teknis 

HAM, sosialisasi HAM, koordinasi dan konsultasi YANKOMAS, serta 

pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi RANHAM. Jadwal kegiatan antar 

satu dengan lainnya yang biasanya bersamaan mengakibatkan kegiatan-

kegiatan pelayanan tersebut berjalan kurang optimal.  
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5) Kurangnya koordinasi di internal anggota Panitia RANHAM Jawa Tengah 

dalam melaksanakan program-program RANHAM mengakibatkan arus 

informasi dari level atas tidak tersampaikan dengan baik hingga level bawah 

atau sebaliknya, sehingga tidak berjalan dengan maksimal. 

2. Hambatan Eksternal (Penyampai Komunikasi) 

  Yakni hambatan yang dialami masyarakat (penyampai komunikasi), 

dalam upaya mengkomunikasikan dugaan pelanggaran HAM yang dialaminya, 

antara lain sebagai berikut: 

1) Rendahnya tingkat pemahaman HAM  

Banyak orang yang tidak menyadari kebebasan yang dimilikinya sebagai 

makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dibatasi oleh hak asasi orang lain. 

Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan 

menghormati hak asasi orang lain. Dengan rendahnya tingkat pemahaman 

HAM, banyak yang tidak tahu/bingung harus bagaimana apabila terjadi 

pelanggaran HAM yang sebenarnya banyak terjadi di masyarakat. Hal ini 

salah satu yang mengakibatkan YANKOMAS berjalan kurang efektif. 

2) Kurangnya sosialisasi  

Kegiatan sosialisasi tentang adanya layanan pengaduan/komunikasi 

masyarakat tentang HAM yang dilakukan Kanwil Kementerian Hukum dan 

HAM Jawa Tengah pada kenyataannya masih kurang maksimal. Meskipun 

sudah banyak dilakukan sosialisasi, namun belum mencakup seluruh 

wilayah Provinsi Jawa Tengah yang sangat luas, terutama sosialisasi kepada 

masyarakat di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Padahal kegiatan 
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sosialisasi seperti ini sangat penting untuk memberi informasi dan 

pengetahuan kepada masyarakat tentang adanya layanan pengaduan/ 

komunikasi masyarakat tentang HAM yang dilakukan Kanwil Kementerian 

Hukum dan HAM Jawa Tengah dan/atau Panitia RANHAM Provinsi 

maupun Kabupaten/Kota. Sehingga kegiatan YANKOMAS berjalan dengan 

efektif dan dapat mewujudkan perlindungan dan pemenuhan HAM 

seseorang atau sekelompok orang.  

3) Sikap masyarakat yang acuh/masa bodoh  

Disadari atau tidak, sebenarnya masih banyak terjadi pelanggaran HAM 

terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Sikap masyarakat yang 

acuh/masa bodoh terhadap adanya pelanggaran HAM yang terjadi dengan 

tidak segera melaporkannya mengakibatkan tidak terwujudnya perlindungan 

dan pemenuhan HAM seseorang atau kelompok orang.  

4) Data/bukti pendukung komunikasi yang tidak lengkap  

Penyampai komunikasi yang tidak dapat melengkapi data-data pendukung 

(bukti) atas komunikasinya mengakibatkan layanan terhadapnya menjadi 

terhambat, karena jelas di dalam Draft SOP YANKOMAS RANHAM 

Indonesia Tahun 2011-2014 menyebutkan bahwa, “Penyampai komunikasi 

harus dapat melengkapi berkas/data-data pendukung dalam waktu paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari setelah komunikasi diterima petugas. Apabila 

melewati batas waktu tersebut maka penyampai komunikasi dianggap 

mencabut komunikasinya”. 
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4.2.3.2 Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Pelayanan 

Komunikasi Masyarakat 

 Beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Pelayanan 

Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) oleh Kanwil Kementerian Hukum dan 

HAM Jawa Tengah memunculkan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan 

tersebut. Upaya yang dilakukan berdasarkan penelitian di atas antara lain: 

1. Peningkatan kapasitas pejabat dan staff/pegawai Kanwil Kemenkumham Jawa 

Tengah di bidang HAM. 

2. Peningkatan konsolidasi internal Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah beserta 

jajarannya melalui Rapat Staff secara berkala. 

3. Peningkatan koordinasi dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah, DPRD 

Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah, Bupati/Walikota se-

Jawa Tengah, anggota Panitia RANHAM dan institusi/lembaga terkait lainnya. 

4. Menentukan skala prioritas kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

terkini. 

5. Meningkatkan peran media, lembaga pendidikan, dan organisasi 

kemasyarakatan dalam sosialisasi RANHAM, diseminasi dan pendidikan 

HAM. 

6. Menciptakan kondisi yang kondusif untuk berdialog antar kelompok 

masyarakat dan antar kelompok masyarakat dengan pejabat dan staff Kanwil 

Kemenkumham Jawa Tengah. 

7. Menetapkan biaya pemantauan/monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk tugas 

struktural dibebankan pada DIPA Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah yang 
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pelaksanaannya dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, sedangkan untuk biaya 

pemantauan/monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk tugas fungsional 

kepanitiaan RANHAM Provinsi dan Kabupaten/Kota dibebankan pada APBD 

yang pelaksanaannya dilakukan setahun sekali. Hal tersebut merupakan hasil 

koordinasi dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah, DPRD Kabupaten/Kota se-

Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah, Bupati/Walikota se-Jawa Tengah, 

anggota Panitia RANHAM dan institusi/lembaga terkait lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

1. Prosedur Pelayanan Komunikasi Masyarakat 

1) Dugaan pelanggaran HAM yang dikomunikasikan, meliputi (a) 

penyampaian komunikasi baik secara langsung maupun tidak 

langsung (surat/faksimili); (b) penerimaan komunikasi dengan 

pemeriksaan syarat administrasi dan syarat komunikasi yang dapat 

ditindaklanjuti; (c) penelaahan/analisis yang menghasilkan koordinasi 

dan rekomendasi kepada instansi/lembaga terkait; dan (d) laporan. 

2) Dugaan pelanggaran HAM yang tidak dikomunikasikan, meliputi (a) 

identifikasi pelanggaran HAM; (b) pemetaan potensi pelanggaran 

HAM; (c) melaporkan peta potensi pelanggaran HAM kepada 

Pimpinan Daerah; (d) Pimpinan Daerah berkomitmen untuk 

mengupayakan penyelesaian pelanggaran HAM atas dasar peta 

potensi pelanggaran HAM; dan (e) laporan. 

2. Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah 

dalam upaya upaya mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran HAM 

di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:  

1) Menerima dan menindaklanjuti komunikasi. 
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2) Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan 

penanganan pelanggaran/permasalahan HAM yang tidak 

dikomunikasikan. 

3) Meminta informasi/klarifikasi dari pihak yang berkaitan dengan 

pelanggaran/permasalahan HAM baik yang dikomunikasikan maupun 

tidak dikomunikasikan. 

4) Melakukan penelaahan/analisis terhadap pelanggaran/permasalahan 

HAM baik yang dikomunikasikan maupun tidak dikomunikasikan. 

5) Melakukan audiensi, konsultasi, koordinasi, dan rekomendasi dalam 

rangka penanganan pelanggaran/permasalahan HAM baik yang 

dikomunikasikan maupun tidak dikomunikasikan. 

3. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Pelayanan Komunikasi 

Masyarakat, yaitu: 

1) Hambatan internal (Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa 

Tengah), antara lain (a) kualitas dan kuantitas sumber daya manusia 

staff/pegawai Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah yang masih 

kurang memadai; (b) ada beberapa instansi/lembaga terkait yang 

kurang responsif; (c) terbatasnya anggaran, sarana, dan prasarana; (d) 

banyaknya kegiatan yang harus diikuti dalam waktu yang 

serentak/bersamaan dengan kegiatan lainnya; dan (e) kurangnya 

koordinasi di internal anggota Panitia RANHAM dalam melaksanakan 

YANKOMAS. 
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2) Hambatan eksternal (penyampai komunikasi), antara lain (a) 

rendahnya tingkat pemahaman HAM; (b) kurangnya sosialisasi; (c) 

sikap masyarakat yang acuh/masa bodoh; dan (d) data/bukti 

pendukung komunikasi yang tidak lengkap.  

4. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Pelayanan 

Komunikasi Masyarakat, yaitu:  

 1) Upaya mengatasi hambatan internal (Kanwil Kementerian Hukum dan 

HAM Jawa Tengah), antara lain (a) peningkatan kapasitas pejabat dan 

staff Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah di bidang HAM; (b) 

peningkatan konsolidasi internal Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah 

beserta jajarannya melalui Rapat Staff secara berkala; (c) peningkatan 

koordinasi dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah, DPRD Kabupaten/ 

Kota se-Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah, Bupati/Walikota se-

Jawa Tengah, anggota Panitia RANHAM dan institusi/lembaga terkait 

lainnya; (d) menentukan skala prioritas kegiatan sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi terkini; dan (e) menetapkan biaya pemantauan/ 

monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk tugas struktural dibebankan 

pada DIPA Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah yang 

pelaksanaannya dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, sedangkan untuk 

biaya pemantauan/monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk tugas 

fungsional kepanitiaan RANHAM Provinsi dan Kabupaten/Kota 

dibebankan pada APBD yang pelaksanaannya dilakukan setahun 

sekali. 
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  2) Upaya untuk mengatasi hambatan eksternal (penyampai komunikasi) 

antara lain (a) meningkatkan peran media, lembaga pendidikan, dan 

organisasi kemasyarakatan dalam sosialisasi RANHAM, diseminasi 

dan pendidikan HAM; dan (b) menciptakan kondisi yang kondusif 

untuk berdialog antar kelompok masyarakat dan antar kelompok 

masyarakat dengan pejabat dan staff Kanwil Kemenkumham Jawa 

Tengah.  

 

5.2 Saran 

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diharapkan mengutamakan 

proses pelayanan kepada masyarakat yang cepat, akurat dan akuntabel 

serta meningkatkan disiplin, integritas dan kinerja secara optimal dalam 

melaksanakan tugas dan pengabdian.  

2. Panitia RANHAM baik Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota 

dalam penanganan pelanggaran HAM melalui kegiatan pelayanan 

komunikasi masyarakat diharapkan memperhatikan ruang lingkup dan 

prinsip-prinsip pelayanan komunikasi masyarakat, serta berkoordinasi 

dengan instansi/lembaga terkait sehingga dapat mewujudkan 

perlindungan dan pemenuhan HAM.  

3. Masyarakat diharapkan dapat lebih peka terhadap adanya dugaan 

pelanggaran HAM baik yang dialaminya sendiri maupun yang terjadi 

dilingkungannya dengan melaporkan/mengkomunikasikan kepada 
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pemerintah/non pemerintah atau lembaga mandiri yang bergerak dalam 

penanganan HAM dan hendaknya dapat melengkapi semua persyaratan 

dan data pendukung lainnya seperti KTP yang masih berlaku, akte, 

sertifikat, surat keterangan, visum, fotokopi petikan putusan pengadilan 

dan lain sebagainya sesuai dengan permasalahannya. 
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 INFORMAN 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 

JAWA TENGAH DALAM MENYELESAIKAN DUGAAN 

PELANGGARAN HAM SEBAGAI BENTUK PELAYANAN 

KOMUNIKASI MASYARAKAT (YANKOMAS) 

 

 

ABSTRAKSI 

 

 Terkait dengan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS), 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah 

sangat berperan penting dalam pemberian layanan bagi masyarakat terhadap 

adanya dugaan pelanggaraan HAM yang dikomunikasikan oleh seseorang atau 

kelompok orang. Terhadap dugaan pelanggaraan HAM yang tidak/belum 

dikomunikasikan, dilakukan identifikasi masalah sehingga diperoleh pemetaan 

potensi pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Tengah. 

Kemudian mendorong penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM oleh lembaga 

terkait yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) YANKOMAS. 

 Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui keefektifan Pelayanan 

Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) sebagai upaya meningkatkan pelayanan 

terhadap komunikasi masyarakat mengenai permasalahan HAM yang dialami, 

terutama bagaimana prosedur komunikasi tersebut dan peran Kantor Wilayah 

Kanwil Kemenkumham 

Jawa Tengah A 
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Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam menyelesaikan dugaan 

pelanggaran HAM. 

 

I. IDENTITAS INFORMAN 

Nama : .......................................................................................... 

Umur : .......................................................................................... 

Jenis Kelamin : ..........................................................................................  

Jabatan : .......................................................................................... 

Alamat : .......................................................................................... 

 

II. DAFTAR PERTANYAAN 

A. Prosedur pelayanan/penanganan terhadap dugaan pelanggaran 

HAM baik yang dikomunikasikan maupun yang tidak 

dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang 

1. Mengapa komunikasi (pengaduan) bisa melalui Kanwil 

Kemenkumham? Apa yang melatarbelakanginya? 

2. Siapa yang menerima komunikasi dari masyarakat mengenai dugaan 

pelanggaran HAM yang menimpanya? 

3. Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang akan 

mengkomunikasikan dugaan pelanggaran HAM yang menimpanya? 

4. Bagaimana jika tidak memenuhi syarat-syarat tersebut? Apakah 

ditolak? 
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5. Bagaimana prosedur pelayanan/penanganan terhadap dugaan 

pelanggaran HAM yang dikomunikasikan? 

6. Bagaimana dengan dugaan pelanggaran HAM yang tidak 

dikomunikasikan? 

7. Apakah masyarakat yang akan mengkomunikasikan 

permasalahannya harus datang langsung ke Kanwil Kemenkumham? 

Bisakah diwakilkan? Bagaimana dengan masyarakat di daerah-

daerah yang jauh dengan Kanwil Kemenkumham? 

8. Bagaimana jika dugaan pelanggaran HAM tersebut langsung 

dilaporkan kepada Komnas HAM atau pihak kepolisian? Apakah 

boleh, tidak melalui Kanwil Kemenkumham? 

9. Bagaimana dengan dugaan pelanggaran HAM yang sedang dalam 

proses peradilan? 

10. Bagaimana kriteria komunikasi masyarakat yang dapat 

ditindaklanjuti? 

11. Apa yang diperoleh (hasil akhir) dari komunikasi masyarakat? 

12. Butuh waktu berapa lama hasil tersebut dapat diperoleh? 

13. Bagaimana dengan dugaan pelanggaran HAM yang tidak 

dikomunikasikan? Bentuk penyelesaiannya (hasil akhir) seperti apa? 
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B. Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa 

Tengah dalam upaya mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran 

HAM di wilayah Provinsi Jawa Tengah 

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Kanwil Kemenkumham Jawa 

Tengah jika ada masyarakat yang mengkomunikasikan dugaan 

pelanggaran HAM yang menimpanya? 

2. Seberapa besar pengaruh/peran Kanwil Kemenkumham Jawa 

Tengah dalam upaya menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM di 

wilayah Provinsi Jawa Tengah? 

3. Bagaimana pelaksanaan YANKOMAS di provinsi Jawa Tengah? 

4. Bagaimana dengan pembiayaan kegiatan YANKOMAS ini? Apakah 

masyarakat dipungut biaya tertentu? 

5. Ada berapa kasus dugaan pelanggaran HAM yang dikomunikasikan 

ke Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah selama tahun 2012 ini? 

6. Jenis pelanggaran HAM seperti apa yang banyak dikomunikasikan 

ke Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah? 

7. Mengapa jenis pelanggaran tersebut paling banyak terjadi?  

8. Apakah komunikasi dugaan pelanggaran HAM di Jawa Tengah 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun? 
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C. Hambatan dalam pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat 

(YANKOMAS) dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut 

1. Apa saja yang menjadi hambatan masyarakat dalam upaya 

menyampaikan permasalahan HAM yang menimpanya? 

2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan YANKOMAS 

di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Jawa 

Tengah untuk mengatasi hambatan tersebut? 
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 INFORMAN 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 

JAWA TENGAH DALAM MENYELESAIKAN DUGAAN 

PELANGGARAN HAM SEBAGAI BENTUK PELAYANAN 

KOMUNIKASI MASYARAKAT (YANKOMAS) 

 

 

ABSTRAKSI 

 

 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian 

dari Kelompok Kerja Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) dalam 

Kepanitian RANHAM Provinsi berperan penting dalam memberikan fasilitasi dan 

mediasi pengaduan masyarakat terhadap adanya dugaan pelanggaran HAM yang 

terjadi di masyarakat serta melaksanakan advokasi, monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan program RANHAM di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu 

peneliti memilih Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai 

informan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan 

YANKOMAS di Provinsi Jawa Tengah. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelayanan pengaduan 

masyarakat di Provinsi Jawa Tengah, mengetahui awal mula (sejarah) adanya 

Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) di Provinsi Jawa Tengah, dan 

mengetahui implementasi Perpres No. 23 Tahun 2011 tentang RANHAM Tahun 

2011-2014 dalam pelaksanaan YANKOMAS. 

Subbagian HAM pada Biro Hukum 

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah A 
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II. IDENTITAS INFORMAN 

Nama : .......................................................................................... 

Umur : .......................................................................................... 

Jenis Kelamin : .......................................................................................... 

Jabatan : .......................................................................................... 

Alamat : .......................................................................................... 

 

II. DAFTAR PERTANYAAN 

1. Apa saja bentuk pelayanan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

terhadap pengaduan-pengaduan suatu permasalahan hukum dan HAM 

yang menimpa masyarakat? 

2. Bagaimana dengan pelayanan terhadap komunikasi (pengaduan) suatu 

permasalahan HAM yang menimpa masyarakat? 

3. Apa itu PO BOX 8188?  

4. Terkait dengan Panitia RANHAM Provinsi Jawa Tengah, bagaimana 

awal mula (sejarah) adanya YANKOMAS di Provinsi Jawa Tengah?  

5. Apa tugas dari Kelompok Kerja Pelayanan Komunikasi Masyarakat 

(YANKOMAS)?  

6. Siapa yang menerima komunikasi dari masyarakat mengenai dugaan 

pelanggaran HAM yang menimpanya? 

7. Bagaimana kriteria suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai 

pelanggaran HAM? 

8. Bagaimana kriteria komunikasi masyarakat yang dapat ditindaklanjuti? 
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9. Bagaimana prosedur pelayanan/penanganan terhadap dugaan 

pelanggaran HAM yang dikomunikasikan?  

10. Bagaimana dengan dugaan pelanggaran HAM yang tidak 

dikomunikasikan?  

11. Bagaimana dengan dugaan pelanggaran HAM yang sedang dalam proses 

peradilan? 

12. Bagaimana dengan pembiayaan kegiatan YANKOMAS ini? 

13. Siapa yang mengevaluasi pelaksanaan program RANHAM Provinsi 

khususnya YANKOMAS? 

14. Apa saja yang menjadi hambatan masyarakat dalam upaya 

menyampaikan permasalahan HAM yang menimpanya? 

15. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan YANKOMAS di 

Provinsi Jawa Tengah?  

16. Bagaimana upaya Panitia RANHAM untuk mengatasi hambatan 

tersebut? 

17. Apa yang menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program 

YANKOMAS?  
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 RESPONDEN 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 

JAWA TENGAH DALAM MENYELESAIKAN DUGAAN 

PELANGGARAN HAM SEBAGAI BENTUK PELAYANAN 

KOMUNIKASI MASYARAKAT (YANKOMAS) 

 

 

ABSTRAKSI 

 

Tidak semua masyarakat, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah 

mengetahui adanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 

dengan salah satu program utamanya adalah Pelayananan Komunikasi Masyarakat 

(YANKOMAS). Apa lagi mengerti adanya peran penting Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam menyelesaikan dugaan 

pelanggaran HAM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

pengetahuan masyarakat tentang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

Jawa Tengah dalam pelaksanaan Pelayananan Komunikasi Masyarakat 

(YANKOMAS). 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama : .......................................................................................... 

Umur : .......................................................................................... 

Jenis Kelamin : .......................................................................................... 

Masyarakat  B 
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Jabatan : .......................................................................................... 

Alamat : .......................................................................................... 

 

II. DAFTAR PERTANYAAN 

1. Apakah Saudara mengetahui bahwa di Jawa Tengah terdapat Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM? 

2. Kalau iya, sejauh mana Saudara mengetahui tentang Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah? 

3. Kalau tidak, apakah tidak ada sosialisasi dari Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah? 

4. Apakah Saudara mengetahui tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM? 

5. Apakah Saudara pernah mengetahui adanya kegiatan/acara yang 

diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

Jawa Tengah? 

6. Pernahkan Saudara berkunjung ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

dan HAM Jawa Tengah untuk mendapatkan suatu pelayanan? Kalau iya, 

pelayanan yang seperti apa? 

7. Apakah Saudara mengerti tentang Hak Asasi Manusia? 

8. Sepengetahuan Saudara, jika mengetahui adanya dugaan pelanggaran 

HAM, kemanakah harus melaporkan kejadian tersebut? 

9. Apakah Saudara  mengetahui adanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi 

Manusia (RANHAM)?  
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10. Kalau iya, sejauh mana Saudara mengetahui tentang Rencana Aksi 

Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)? 

11. Kalau tidak, apakah tidak ada sosialisasi dari Panitia RANHAM? 

12. Apakah Saudara mengetahui tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat 

(YANKOMAS) yang merupakan salah satu program utama RANHAM? 

13. Apakah Saudara mengetahui kalau Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

dan HAM Jawa Tengah menerima komunikasi (pengaduan) adanya 

dugaan pelanggaran HAM dari masyarakat? 

14. Apakah Saudara mengetahui prosedur komunikasi (pengaduan) dugaan 

pelanggaran HAM ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

Jawa Tengah? 

15. Pernahkan Saudara mendapatkan pelayanan dari Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, khususnya mengenai 

komunikasi (pengaduan) adanya pelanggaran HAM? 

16. Sepengetahuan Saudara, apa yang menyebabkan masyarakat tidak 

mengkomunikasikan (mengadukan) permasalahan HAM yang 

menimpanya? 

17. Apa harapan Saudara terkait dengan adanya YANKOMAS? 
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