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meneliti taraf keberhasilan lembaga bersangkutan dalam mempromosikan
dan melindungi hak asasi manusia di masyarakatnya. Dokumen ini meneliti
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TEMUAN
Lembaga nasional hak asasi manusia (NHRI) mempunyai banyak bentuk,
sebagai ombudsman, defensores del pueblo, kuasa, dan komisi penasihat dan
anti-diskriminasi. Wewenang mereka secara konstitusional mungkin kuat atau
mereka mungkin hanya memiliki kekuasaan memberi saran dengan sedikit
proteksi hukum dari campur tangan eksekutif. Mereka juga beroperasi dalam
konteks politik yang sangat berlainan – demokrasi industri, masyarakat miskin,
negara dalam peralihan dari rejim opresif. Proyek ini mendefinisikan mereka
sebagai lembaga kuasi-pemerintah atau perundang-undangan otonom dengan
hak asasi manusia dalam mandat mereka.
Pada tahun 1991, standar minimum bagi NHRI telah disepakati di lokakarya
internasional di Paris. “Prinsip Paris” menganjurkan agar negara membentuk
lembaga nasional yang independen untuk (i) mempromosikan hak asasi
manusia, (ii) memberi saran kepada pemerintah mengenai perlindungan hak
asasi manusia, (iii) meninjau perundang-undangan hak asasi manusia, (iv)
menyiapkan laporan hak asasi manusia, dan (v) menerima dan menyelidiki
pengaduan dari masyarakat. Di bawah pengaruh mereka, banyak lembaga
nasional telah terbentuk selama tahun 1990an dan semua NHRI kini memainkan
peran dalam perlindungan dan promosi hak asasi manusia di banyak
sekali negara.
Apakah NHRI efektif? Keanekaragamannya, dan juga kisaran konteks politik di
mana NHRI berfungsi, menjadikan pertanyaan ini sulit untuk dijawab. Mengapa
beberapa NHRI menimbulkan dampak kecil saja meskipun menerapkan Prinsip
Paris. Mengapa beberapa NHRI lainnya sangat dihormati meskipun tampaknya
mereka dikompromi atau secara konstitusional cacat? Sebagian besar
penelitian mengenai lembaga ini memfokuskan pada isu normatif dan hukum –
bagaimana terbentuknya dan apa sasarannya. Namun demikian, akhirnya,
berguna atau tidaknya organisasi ditentukan oleh apa yang dilakukannya dan
bagaimana organisasi bersangkutan dilihat oleh mereka yang dilayaninya. Studi
ini dengan demikian memfokuskan pada apa yang dilakukan oleh NHRI dan
atas perlakuannya terhadap kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak
asasi manusia.
Ini adalah studi beberapa kasus nyata, yang terpilih bukan karena merupakan
contoh ‘terbaik’ atau ‘terburuk’ namun karena bersifat representatif atas
berbagai jenis pengalaman. Meskipun generalisasi yang berada di luar konteks
tidak akan membantu, umumnya kami menemukan bahwa semua NHRI yang
paling berhasil beroperasi dengan baik pada beberapa tingkat. Terutama,
kesemua NHRI ini dipersepsikan sebagai sah, membuat mereka menjadi
aksesibel, dan menjalin hubungan kerja yang baik dengan lembaga yang relevan
dalam masyarakat sipil dan pemerintah.

PROSES RISET
Studi lembaga nasional hak asasi manusia (NHRI=National Human Rights
Institution) dilakukan antara Oktober 1998 dan November 1999. Studi ini
mengkaji bagaimana efektifnya kesemua lembaga tersebut mempromosikan
dan melindungi hak asasi manusia. Para periset meneliti mandat NHRI; teknik
penyelidikan; legitimasi dan taraf komitmen; kemampuan menangani kasus;
formasi dan sejarah; dan bagaimana masing-masing NHRI menerapkan norma
hak asasi manusia internasional. Tim riset mempertimbangkan tiga pertanyaan
utama:

•

Di bawah kondisi apa NHRI memperoleh legitimasi umum – tidak
hanya konstitutional?

•

Sejauh mana kelompok sosial yang rentan (terhadap pelanggaran hak
asasi manusia) mempunyai akses efektif ke pelayanan NHRI?

•

Sampai taraf mana badan lain di dalam maupun di luar pemerintah
mempengaruhi pekerjaan NHRI?

Peneliti kepala, Richard Carver, melakukan penelitian tangan pertama di Ghana,
Indonesia, dan Meksiko. Sejumlah konsultan penelitian lokal membimbingnya
serta memberi saran kepadanya di setiap negara. Ia juga melakukan kunjungan
singkat ke Afrika Selatan dan Zimbabwe dan melaksanakan penelitian sekunder
atas NHRI di Kanada, Guatemala, India, Latvia, Selandia Baru, Nigeria, Pilipina,
Spanyol, dan Togo.
Seleksi mengenai lembaga yang diteliti adalah dengan mempertimbangkan
perbedaan regional, sistem politik dan hukum, konteks (negara dalam transisi,
negara yang melanggar hak asasi manusia), bentuk kelembagaan (komisi,
ombudsman), yayasan hukum (konstitusi, undang-undang, keputusan
presiden), dan catatan aktivitas. Di tiap negara, tim peneliti menemui lembaga
nasional hak asasi manusia, pejabat pemerintah dan peradilan, Ornop, dan
organisasi berbasis masyarakat. Para pewawancara menyusun daftar
pertanyaan inti mencakup landasan hukum lembaga, aksesibilitasnya, struktur,
mandat dan yurisdiksi, kuasa (penyelidikan, penegakan, pendidikan, pelatihan),
serta hubungan dengan masyarakat sipil, badan pemerintah dan internasional.
Pada bulan Agustus 1999, Dewan (The International Council On Human
Rights Policy) mengirimkan rancangan laporan untuk komentar kepada 250
individu dan lembaga di 59 negara. 77 jawaban yang diterima disusun dan
diintegrasikan ke dalam rancangan final yang diselesaikan pada bulan
November 1999. Dewan menerbitkan Kinerja dan Legitimasi, lembaga
nasional hak asasi manusia pada bulan Maret 2000. Ikhtisar Temuan ini
telah diproduksi secara berbarengan dalam bahasa Inggris, Perancis, Spanyol,
dan Indonesia.
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Memperoleh Legitimasi
Dasar konstitusional yang sehat merupakan jaminan legitimasi terbaik. NHRI
memperoleh sebagian besar legitimasi publik bilamana lembaga ini menjadi
mapan dari segi hukum. Adalah lebih baik untuk terbentuk menurut hukum
parlemen ketimbang oleh keputusan presiden dan malah lebih baik lagi jika
mempunyai proteksi konstitutional. Bagaimanapun juga, legitimasi masih harus
diperjuangkan.
Mutu staf merupakan faktor utama. Staf senior cenderung untuk diangkat dari
kalangan pemerintahan dan banyak dari mereka adalah pengacara. Sejumlah
kecil lembaga telah merekrut secara berarti dari Ornop atau kelompok rentan
(seperti wanita dan minoritas). Memperluas basis pengangkatan akan
meningkatkan dengan tajam kredibilitas dan daya tarik beberapa NHRI.
Kredibilitas juga tergantung langsung pada bagaimana pengaduan dikelola.
Mekanisme pengaduan yang efisien – berbiaya rendah, cepat, mudah dipahami,
tidak birokratis – dapat meraih kepercayaan masyarakat. Sungguh vital untuk
memantau kepatuhan, terutama dalam hal yang menimbulkan tuntutan.
Banyak NHRI memperlakukan pengaduan dalam isolasi sehingga muatan
kasusnya tidak berkesinambungan. Pengaduan individuil dapat ditangani
dengan cara yang mempunyai fungsi pendidikan dan preventif lebih luas.
Banyak NHRI akan menjadi lebih efektif jika berkonsentrasi pada bidang
masalah utama dan mengidentifikasi kelompok rentan (yakni, anak-anak,
wanita, narapidana, orang cacat, dan lain-lain). Penting untuk
mengkomunikasikan prioritas terpilih kepada pemerintah, masyarakat, dan
kelompok rentan.
Beberapa NHRI menyelesaikan kasus melalui konsiliasi sedangkan beberapa
lainnya mempunyai pendekatan yang lebih bersifat penuntutan. Komisi yang
paling dihormati menangani isu politik peka, seperti korupsi politis dan tabu
sosial. Tampaknya intervensi demikian menetapkan kredibilitas dan reputasi sifat
independennya.
Aksesibilitas
Di mana saja NHRI telah melakukan usaha agar dapat diakses, misalnya dengan
membuka kantor distrik maupun kantor lokal, terutama di daerah pedesaan
yang terpencil, kesadaran umum akan NHRI dan pelayanan yang diberikan
olehnya sudah lebih tinggi.
NHRI yang berhasil mengkomunikasikan apa yang mereka bela dan tawarkan
dengan persyaratan sederhana dan mudah dipahami. Ini memungkinkannya
menjalin hubungan baik dengan kelompok rentan dan lembaga masyarakat sipil
lainnya serta dengan masyarakat yang lebih luas. Penggunaan media secara
efektif juga penting. Agar dapat diakses NHRI perlu bekerja dalam bahasa lokal.

Ini berarti merekrut staf dengan ketrampilan bahasa, menerbitkan dokumen
dalam bahasa lokal dan memungkinkan para pengadu untuk berkomunikasi
dalam bahasa mereka sendiri. Beberapa NHRI melakukan ini dengan baik,
beberapa lainnya tidak.
Kaitan
NHRI berada di persimpangan jalan antara pemerintah dan masyarakat sipil.
NHRI perlu mendefinisikan dan membatasi ruang yang mereka huni
sehubungan dengan berbagai lembaga lain yang melindungi hak asasi manusia,
di dalam maupun di luar pemerintahan. Agar dapat beroperasi dengan baik,
NHRI perlu benar-benar independen terhadap lembaga eksekutif dan lembaga
pemerintah lainnya, termasuk peradilan, namun kesemuanya harus mempunyai
akses pada dan pengaruh dalam lembaga bersangkutan.
NHRI yang efektif juga bekerja-sama dengan baik dengan lembaga masyarakat
sipil, sambil tetap independen terhadap mereka. Ornop memainkan peran vital
dalam mengidentifikasi dan menyalurkan pengaduan.
Banyak NHRI pembiayaannya buruk dan ini mengurangi baik sifat
independennya serta ke-efektifannya. Organisasi internasional mempunyai
peran penting untuk dimainkan dalam memperkuat NHRI dari segi keuangan
maupun secara organisasional. NHRI harus mengelola anggarannya sendiri,
yang harus mendapat dukungan suara oleh lembaga eksekutif independen.
NHRI harus menjalani pemeriksaan keuangan secara reguler.
Akhirnya, tampaknya pekerjaan NHRI paling efektif bilamana beroperasi dalam
kerangka kerja demokratis yang berfungsi. Ketiadaan kekerasan politis dan
etnis, penerimaan aturan hukum, sifat independen peradilan, dan kerangka kerja
demokratis atau yang mendemokratisasi menciptakan kondisi paling
menguntungkan bagi lembaga nasional yang effisien. Mereka yang bekerja
dalam lingkungan NHRI, dan mereka yang mendukung NHRI dari segi keuangan
dan kelembagaan, perlu memfokuskan perhatian pada usaha menciptakan
kondisi ini jika mereka mengingkinkan NHRI menjadi subur dan efektif pada
jangka panjang.
Rekomendasi berikut dirancang agar berguna bagi lembaga nasional dinegara
yang dipelajari dan lebih luas lagi. Laporan ini memuat daftar rekomendasi
terperinci.

REKOMENDASI

PERTAMA

Lembaga nasional hak asasi manusia harus
mendefinisikan peran mereka dengan jelas
sehubungan dengan lembaga pemerintah
dan lembaga peradilan dan dalam kaitan
dengan organisasi sukarela dan masyarakat
rentan
NHRI berdiri diantara pemerintah dan masyarakat sipil.
NHRI harus melengkapi, bukan menggantikan pekerjaan
badan lain.
Terutama, NHRI tidak boleh menggantikan fungsi
pengadilan. Di mana NHRI melakukan fungsi investigatif,
maka NHRI harus mempunyai wewenang untuk
mengadakan tuntutan atau kasus yang dikemukakan oleh
NHRI harus secara otomatis dituntut melalui pengadilan.
NHRI harus memperlihatkan secara konsisten bahwa
lembaga ini tidak tergantung pada eksekutif. Pengertian
umum mengenai status NHRI dapat dengan mudah
dikacaukan oleh banyaknya kaitan yang dimiliki NHRI
dengan
pemerintah
(mengenai
pengangkatan,
pembiayaan, tuntutan, dan lain-lain).
NHRI tidak boleh berbicara untuk pemerintahnya pada
pertemuan internasional. Status internasional NHRI harus
berbeda dari status pemerintah maupun status ORNOP.
Ornop dan organisasi masyarakat sipil harus terwakili di
NHRI dan dikonsultasi secara reguler. Ornop dan
organisasi tersebut merupakan sumber informasi yang
penting dan memainkan peran berharga yang bersifat
praktis dalam mengidentifikasi berbagai isu dan kasus.
Ornop tidak boleh mengacaukan peran mereka dengan
peran NHRI.

REKOMENDASI

KEDUA

Lembaga nasional hak asasi manusia harus
beralih dari pendekatan yang berasal dari
pengaduan ke pendekatan yang berasal dari
program
Bagi banyak NHRI pendekatan berasal dari pengaduan
tidak akan berkesinambungan. Pendekatan tematis akan
memungkinkan NHRI mengkonsentrasikan sumber
dayanya pada bidang kebutuhan akut, sambil
meningkatkan akuntabilitas dan komunikasi dengan
publik. Pengaduan individuil tidak boleh diabaikan namun
sasarannya haruslah memfokuskan sumber daya di mana
kebutuhannya adalah yang terbesar. Staf harus
mengaitkan tindakan guna menyelesaikan kasus individuil
dengan kebijakan pencegahan umum.
Prioritas harus diidentifikasi dengan berkonsultasi dengan
pemerintah. Karena Ornop mempunyai keahlian khusus
dan kaitan yang erat dengan kelompok rentan, NHRI
harus bersedia menerima saran dari Ornop pada saat
menetapkan prioritas dan selama penyelidikan.
Setelah sekian lama, NHRI dapat secara bermanfaat
membentuk model penyidikan umum. Ini dapat menyoroti
dan menganalisa berbagai isu hak asasi manusia serius,
menempatkan subyek utama pada agenda nasional
melalui laporan kepada parlemen dan media, dan
menimbulkan tekanan politis maupun umum dalam
jangka panjang.

REKOMENDASI

KETIGA

Lembaga nasional hak asasi manusia harus
mendorong konsultasi dan partisipasi
NHRI harus berkonsultasi secara umum mengenai
keputusan penting seperti pengangkatan eksekutif
senior dan seleksi prioritas program. Usaha terutama
harus dilakukan untuk berkonsultasi dengan kelompok
rentan dan ORNOP dengan keahlian dalam bidang hak
asasi manusia.
NHRI umumnya harus merekrut lebih banyak wanita
dan wakil dari kelompok rentan (terutama minoritas)
untuk posisi eksekutif senior maupun posisi staf. NHRI
harus pula merekrut lebih banyak staf dari ORNOP hak
asasi manusia.
Lembaga
multi-anggota
agar
mempromosikan
keanekaragaman dan membantu meningkatkan legitimasi
NHRI. Dianjurkan agar dibentuk dewan pengatur yang
kuat dan beragam.
Pemerintah harus berkonsultasi secara luas, terutama
dengan Ornop, sebelum mendefinisikan mandat,
keanggotaan, dan struktur NHRI yang baru.
REKOMENDASI

KEEMPAT

Lembaga nasional hak asasi manusia harus
memastikan bahwa para eksekutif dan staf
senior
memenuhi
syarat,
mempunyai
komitmen, representatif dan independen
Seluruh jajaran lembaga harus mempunyai ketenteraman
mengenai masa jabatan. Prosedur harus menghindari
konflik kepentingan selama dan juga setelah masa jabatan
masing-masing anggota staf lembaga.
Cabang eksekutif tidak boleh mengendalikan prosedur
pengangkatan, yang harus terlihat sebagai melibatkan
konsultasi terbuka dan adil dengan masyarakat sipil.

REKOMENDASI

KELIMA

Badan internasional yang mengkoordinasi
atau membiayai pekerjaan lembaga nasional
hak asasi manusia harus membantu lembaga
ini agar dapat berfungsi secara efektif.
Selama tahun 1990an, para donor dan Komisaris Tinggi
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia
telah mendorong pembentukan banyak NHRI baru.
Banyak yang bagaimanapun juga kekurangan dana dan
tidak dapat bekerja secara efektif. Tidak bijak untuk
mempromosikan pembentukan lembaga baru sedangkan
banyak badan yang sudah ada tidak dapat berfungsi
dengan baik. Pendanaan yang dapat diandalkan
merupakan hal yang penting.
Bilamana mendanai NHRI, para donor harus memastikan
bahwa sumber daya tidak dialihkan dari lembaga lain yang
melindungi has asasi manusia, terutama lembaga
peradilan.
Sebelum mendukung NHRI baru, para donor harus
memastikan bahwa pemerintah telah menyusun
pengaturan pembiayaan yang memadai bagi NHRI
bersangkutan selain prosedur pelaporan yang terbuka.
Para donor harus memastikan pula bahwa pemerintah
berkonsultasi secara umum sebelum membentuk NHRI
yang baru.
Bilamana memberikan saran atau menyelenggarakan
pelatihan pada lembaga nasional, para donor harus
memanfaatkan keahlian yang tersedia di negara yang
mempunyai pengalaman ekonomi, sosial, dan politik yang
serupa.

REKOMENDASI

KEENAM

Lembaga nasional hak asasi manusia harus
menangani hak ekonomi, sosial dan budaya.
Kemiskinan, dan akses tidak merata pada penyediaan
fasilitas pendidikan, perumahan dan kesehatan, semakin
menentukan perkembangan sosial dan mutu kehidupan.
NHRI tidak dapat memenuhi kebutuhan berbagai
kelompok rentan tanpa menangani hak ekonomi, sosial,
dan budaya (ESC=Economic, Social and Cultural).
Beberapa kelompok telah berbuat demikian, namun
banyak yang belum menempatkan sumber daya ke dalam
hak ESC atau menghadapinya dengan serius.
NHRI yang baru harus meliputi hak ekonomi, sosial, dan
budaya dalam mandatnya. NHRI yang mandatnya belum
meliputi hak ekonomi, sosial, dan budaya harus
mempertimbangkan perancangan kembali mandatnya
untuk berbuat demikian.
Strategi praktis dapat meliputi:
•

mengidentifikasi kawasan ekslusi dan penyusunan
usulan kebijakan untuk menanggulangi kawasan
demikian;

•

memantau kebijakan pemerintah sehubungan dengan
hak ekonomi, sosial, dan budaya;

•

menangani kasus yang memperluas akses pada hak
ekonomi, sosial, dan budaya; dan

•

mengidentifikasi cara untuk membuat hak ekonomi,
sosial, dan budaya menjadi dapat dibenarkan.

REKOMENDASI

KETUJUH

Lembaga nasional hak asasi manusia harus
menjadi lebih aksesibel
NHRI harus meningkatkan akses umum dengan
menempatkan kantor di kota propinsi dan di daerah
miskin atau daerah yang terlalaikan. Sejauh mungkin,
NHRI harus menghindari menempatkan kantor di
kawasan eksklusif atau gedung pemerintah bilamana
berbuat demikian dapat membuat kelompok rentan
menjadi jera.
NHRI harus menciptakan prosedur yang telah
disederhanakan guna memastikan akses oleh kelompok
rentan. NHRI harus dapat menerima pengaduan secara
lisan, dan berkomunikasi dalam bahasa minoritas.
Akses akan ditingkatkan di mana NHRI mempublikasikan
prioritas dan kerja kasusnya secara efektif.
REKOMENDASI

KEDELAPAN

Lembaga nasional hak asasi manusia harus
mengevaluasi kinerjanya
NHRI harus setiap tahun menyatakan prioritasnya dan
mengidentifikasi kelompok rentan yang akan diberi
kesempatan meminta pelayanannya. NHRI harus
menjelaskan bagaimana hak kaum wanita akan ditangani
dan bagaimana kebijakan akan disusun dengan
berkonsultasi dengan semua pelaku yang relevan,
termasuk organisasi masyarakat sipil.
NHRI harus menjaga agar statistik pekerjaan kasus tidak
terkumpul menjadi satu guna menunjukkan bagaimana
lembaga bersangkutan menangani prioritas maupun
kelompok rentan yang telah diidentifikasi.
NHRI harus mengevaluasi pekerjaannya setiap tahun,
terhadap sasaran programnya, termasuk keberhasilan
dalam memenuhi kebutuhan kelompok rentan yang telah
diidentifikasi.
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International Council on Human Rights Policy, 2000, ISBN 2-940259-02-X.
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KESIMPULAN
Proliferasi pesat – terkadang tidak teratur – NHRI selama tahun 1990an
tampaknya akan berlanjut. Banyak yang diharapkan dari NHRI dan terkadang
NHRI mengecewakan, terkadang NHRI melampaui harapan. Banyak yang
beroperasi dalam lingkungan kelembagaan yang tidak menguntungkan. Banyak
yang kekurangan uang, kurang representatif atau berada di bawah pengaruh
politik. Namun buktinya menunjukkan bahwa, bahkan ketika NHRI dibentuk
untuk keperluan kosmetik, NHRI dapat menembus batasan politik yang semula
dikenakan atasnya. Meskipun ada beberapa NHRI yang gagal, beberapa lainnya
telah membuktikan kemampuan mereka untuk memperdalam respek umum
maupun resmi atas hak asasi manusia.
Guna memenuhi tanggung jawabnya dengan baik, NHRI perlu menjalin ikatan
loyalitas dan kerja-sama dengan publik lebih luas dan terutama dengan
kelompok yang sedang dicoba untuk dibantu dan dengan organisasi
masyarakat sipil yang berkerja untuk tujuan yang sama. Ke-efektifan juga
tergantung pada kemampuan NHRI untuk melengkapi dan memperkuat –
bukan menggantikan atau bersaing dengan – lembaga resmi, terutama
peradilan, yang menyediakan pelayanan lain yang penting bagi perlindungan
hak asasi manusia.
Kesemua pelaku yang berbeda ini perlu mempunyai harapan realistis mengenai
apa yang dapat dicapai oleh NHRI. Mereka mempunyai peran khusus dan
melengkapi. Terkadang dinyatakan bahwa demokrasi industri tidak perlu
menciptakan NHRI karena masyarakat bersangkutan lebih jarang melanggar
hak asasi manusia dan sistem pengadilan mereka dapat menangani masalah
demikian ketika timbul. Sesungguhnya mekanisme yang ditawarkan oleh
lembaga nasional hak asasi manusia sama bergunanya di negara maju seperti
di tempat lain.
Prinsip Paris menetapkan standar minimum yang penting. Pada tahun
mendatang, kesemua ini akan perlu diperdalam dan diperluas ketika NHRI
berkembang dalam lingkungan yang berubah. Dari segi keuangan, semua NHRI
harus menjadi lebih mandiri. Banyak yang perlu memperoleh legitimasi sosial
yang lebih dalam Penelitian ini telah menunjukkan bagaimana NHRI dapat
berbuat lebih banyak dari pada hanya menyelidiki dan menyelesaikan
pengaduan secara berhasil. Mereka mempunyai peran vital yang dapat
dimainkan dalam melegitimasi dan mengkomunikasikan nilai hak asasi manusia
dalam masyarakat dan dalam memperluas perlindungan dan bantuan kepada
kelompok rentan.

