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Sanksi Pelanggar.n PaJal ll3
Undang-Undang llomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat {1) hurui i untuk Pengguflaan Secara Komersial dipidana
dengan pidana penjara paiing lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak
Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak
Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (t) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau hurul g untuk PengEunaan Secara
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan
dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.00C,00 (empat miliar rupiah).
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Assalamu' alaikum Wr' Wbr'

5 *l* H rxitkx, :;#J i,::? :Iff l"!: ffi:[': ri *";: JHi
Manusia dan p"rrU,fttn SJti"t Politik dapat diselesaikan dan

diterbitkan. Buku ini membahas tentang permasatahan hak asasi

manusia yang dilihat dari berbagai sudut pandang dan fenomena

yang terjadi di masyli.r.",. *r;i"n- H"t Asasi Manusia yang dikaitkan

dengan kebebasan'i""gt" dan berkeyakian' perspektif lslam dan

Barat, lslam dan terori-sme' dan juga terkait d:19'n fenomena

permasalah"n,"n"fi kerja lndonesia' 
-pelayanan publik' dan investasi

di daerah.

Penyelesaian buku ini tentu saja banyak didukung oleh

Prof. Dr. Syamsul-erifin, M'Si' dan Dr' Wahyudl' M'Si' selaku

pengampu mata kuliah HAM dan Perubahan Sosial Politik pada

Program Doktor llmu Sosiat dan llmu Politik Universitas

MuhammadiyahfUalang'Olehsebabitu'penulismenyampaikan
banyak terima kasih atis dukungan dan waktu untuk diskusi yang

penulis butuhkai untuk penyelesaian buku ini' Fenulis juga

menyampaitan Uanyak terima [1si! kepada Prof' Dr' lshomuddin'

M.Si selaku r."trr-piogram studi Doktor llmu sosial dan llmu Politik

Universitas Muhammadiyah Malang'

PenulismenyadaribahwabukuinimasihbelurnsernpLlrna
danbelumrn"r'*encangkupberbagaifenomenayangbanyak
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terjadi di lapangan. Oleh sebab itu, kritik, masukan, dan diskusi
iliniah menjadi sangat penting untuk penyempurnaan di masa akan
datang. Meskipun, buku yang singkat, besar harapan penulis buku
ini menjadi pijakan untuk lebih membahasa secara tajam tentang
hak'asasi manusia yang dikaitkan dengan berbagai fenomena di
masyarakat. Aamiin...

Wassalamu'alaikum Wr. Wbr.

Malang, Mei 2016

Penulis
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HAK DAN KEWAllBAN MANUSIA: |||‐
SEBUAH pENGANTAR MENU,U:‐  |

KESE:MBANGAN HIDUp BERMASVARAKAT

(Prof. Dr. Ishomuddiru M.Si)

Dasar-dasar Sosial Kehidupan Manusia
tudi tentang manusia dan bagaimana seharusnya

manusia itu bermasyarakat dan melakukan
hubungan terhadap sesamanya telah banyak
dilakukan oleh para ilmuwan lslam disamping para

ilmuwan-ilmuwan Barat pada masa berikutnya.
Konsep-konsep dan hasil pemikirannya secara tidak
langsung oleh para ilmuwan pada antara abad ke

'18 hingga di penghujung abd ke 19 merupakan referensi yang

berharga bagi kajian ilmu-ilmu sosial termasuk juga sosiologi.

Adalah lbnu Abi Rabi', hidup pada zaman Mu'tashim, 833-842

M, khalifah Abbasyiah kedelapan yang memerintah pada abad
ke-9 Masehi. Bukunya yang terkenal berjudul Suluk al-Malik fi
Tadbir a!-Mamalik Sebagaimana Plato, lbnu Abi Rabi' berpendapat
bahwa manusia (orang-seorang), tidak mungkin dapat mencukupi
kebutuhan alaminya sendiri tanpa bantuan yang lain, dan oleh

karenanya mereka saling memerlukan. Hal itu mendorong mereka
saling,i membantu dan berkumpul serta menetap di satu tempat.
Namun demikian sebagai seorang lslam lbnu Abi Rabi'tidak dapat
lepas dari pengaruh akidah agamanya. Kalau menurut pemikir-
pemikir Yunani seperti Plato dan Aristoteles (354-322 SM ), fitrah

Vll
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manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup di luar
masyarakat, maka lbnu Abi Rabi' mengatakan bahwa Allah telah
menciptakan manusia dengan watak yang cenderung untuk
berkumpul dan bermasyarakat, dan yang tidak rnampu memenuhi
segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan apabila
hidup berkelompok' untuk menjamin kerukunan dan keserasian
hubungan antara mereka, Tuhan meletakkan peraturan-peraturan
yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing anggora
masyarakat sebagai rujukan dan harus dipatuhi.

Al Farabi (nama lengkap Farabiadalah Abu Nashar bin Muhammad
bin Mohammad bin Tharkhan bin Unzalagh), hidup tahun g7o -950
M. seperti halnya plato, Aristoteres dan juga lbnu Abi Rabi, sebelumnya,
Farabi berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk
yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat, karena
tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan
atau kerjasama dengan pihak rain. Bukunya yang mengupas tentang
ini antara lain adalah Ara-Ahr At-Madinah At Fadhitai (pandangan-
pandangan Para Penghuni Negara yang utama) dan, Ar-siyasah at-
Mada niya h (Politik Kenegaraan).

Mawardi (nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali bin Habib
al-Mawardi al-Bashri), hidup tahun 975-1059 M. ta seorang pemikir
lslam yang terkenal, tokoh terkemuka madzab syafii, dan pejabat
tinggi yang besar pengaruhnya daram pemerintahan Abbasiyah. ra
penulis produktif. salah satu bukunya yang paling terkenal, termasuk
di lndonesia, adalah Adab ar-Duniya wa al-Din (Tata Krama Kehidupan
Duniawi dan Agamawi). la berpendapat bahwa manusia itu adalah
makhluk sosial, tetapi la memasukkan unsur agama dalam teorinya.
Menurutnya Allah menciptakan manusia supaya tidak sanggup
memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dan berhubunlan
dengan orang lain, agar manusia sadar bahwa Dia-rah pencipta dan
pemberi rezki, dan bahwa manusia membutuhkan Dia serta
memerlukan pertolongan-Nya.

seorang sarjana dan urama rsram yang cukup terkenar di dunia
Timur yang hidup pada 1O5B-1 1 1 1 M, Al Ghazali, telah
mengemukakan konsep manusia sebagai makhluk sosial yang tidak
dapat hidup sendirian disebabkan oleh dua fakton pertama,
kebutuhan akan keturunan demi kerangsungan hidup manusia. Har
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Keseimbangan Hidup Bermasyarakat

ituhanyamungkinmelaluipergaulanlaki-lakidanperempuanserta
keruarga, dan kedua, saring membantu daram penyediaan bahan

makanan, pakaian dan pendidikan anak' Menurut Ghazali tujuan

manusia dalam bermasyarakat bernegara tidak semata-mata untuk

memenuhi kebutufran material dan duniawi Yung f-i-ll 
mungkin ia

penuhisendirian,tetapilebihdari.ituuntukmennpersiapkandiri
bagi kehidrprn yan!-t"ltfti"" di akhirat nanti melalui pengamalan

dan penghayat,n ij"'n agama secara betul' sedangkan yang

demikian itu tidak irngfinianpl keserasian kehidupan duniawi'

Disamping itu Cf"t"f i memberikan konsep tentanE manusia

sempurna " insan kamil" ' la menggambarkan insan kamil adalah

seseorang inOivioulanE *"nguUJifepaOa Tuhan'. berjuang untuk

masyarakat, dan ,.'.'J;#il*Jt u" sifat-sifat pribadinya'-lnsan Kamil

menurutRlGhazalimembutuhkan5macambidang(Kebahagiaan
akhirat, Kesempurnaan jasmani' Keutamaan jiwa' Kelengkapan hidup'

dan keluhuran taufiq), untuk memenuhi iugut hidup yang sudah

menjadi "roupi''l;' {aginv"' Tidaklah sempurna manusia yang

mempunyai r'uu,r'ng;i"'g* Tuhan' t'lf ::f^'.:=nan 
kepada

rnasya rakatnyr, r"p"'*i r'tui nyJtia ak sem pu rna m a n usia yan g berj ua ng

untuk masyarakattetapi tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan'

Dan keduanya tid;ki;i't '"*pu'na' 
kalau tidak mennelihara bidang-

bidang yang ,"ig;'i diiinya' Karyanya yang paling terkenal

tentang Lonr"p-ttoit"p '"nusia 
adalah thVa Ulu1t. al-Din'

lbnu Taimiyah, nama lengkapnya adalah Abu Abbas Ahmad bin

Abdal-HalimuinnuoallalarnAbdullahbinMohammadbin
Taimiyah(tzol.tzzgru).tunuTaimiyahhiduppadamasadunia|slam
menEalami pun.uI uisintegrasi politik, dislokasi sosial dan dekadensi

akhlak serta moral. Bukunya yang terkenal yang berkenaan dengan

masalahkenegaraanyaituAt-Siyasahal-Sya(iyahfiislahal-Ra'iwa
al_Ra,iyah.ori"ntrii'p"ritir.n politik ( negara ) lbnu Taimiyah yang

bersendikan ,gr*; itu tampak jelas dari judul bukunya' iuga dapat

dilihatpadaisipendahuluanataunrukaddirnahbukuitu.laberbicara
mengenaimanusiadalammasyarakatterlihatdalamkonsepnya
mengenai agama dan negara'

Karya-karya lbnu Taimiyah juga sudah dika'!i 
. 
dari berbagai

perspektif yang berbeda seperti pjitit<' sosiologi' dan juga kajian

ilmiahlainnya(Laoust,1939,1960);dikenalsebagaipemikirdan
pembaharu (u*'i ad-Din' t960); pemikirannya tentang negara
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(a卜Mubarak′  1960); hukurn(al― Khalib′  1960)′ dan pembaharu sosiO
agama(Asheeri′ 1960),dan pehalaran serta rasionalisrne(Dakruri′

1960). Seiatlh ini belum ada yang itterlgattalita tulisan― tul:sarinya

dari segi―segi prinsip― prinsip adnlinistrasi kecuali pada dua aFtikel

yang dilakukan oleh a卜 」ala卜 .

Selanjutnya′  lbntt Khaldldn′  nama lengkapnya Abd al‐ Rahman
bin A/1uhammad bi峰 ibrahim bin Abd al¨ Rahman bin Khaldun(1332-
1406:嚇 .KaFya tulisnya yattg terkenal 解鬱暉aσごルηaぬ ∫わ鋳υ<島 a′」:ノ銅.

Bukり ini telah disalirl kedala″ l banyak bahasa′ balkポ i Ti『γlur ttaじ pll熱

di Barat′  rl・ e「場Pakatt stl錦 ha3gan yarlg bcsar khttsusnya kepa轟 8

perkembancan ilmtt seiaratt darl pertttmbul濾興::mu kemesyarttkttt移 動
atau sosiolo9ix Oleれ  たaren3 itu′  醸attyak kalふ 白彎皐rt ilド務籟Vv感 角 y曇 :19

鶴 engakιゴ baれソ『 3 1binυ  Kttalduri 3d感 laれ  seo「き壽9 β令[int:S Cab壷 3s‐

cabang il誡 む filsafat,selaFaれ ば豪い 11鶴 む ke鶴 85丁串時 にata n tti5験 、o3'⑬ iO害 1.

Ivlenurut ibn黎 K[laldtttli aご arゝ y3寺 ょ́gar‐ lisasi kerγ lを syaFekat8織 資、erupttkan
suatu kehaFuSan bagi 梅idup nlanむ sia. sttbagaittana yans telah
dikemukakan oleh banyak ahli filsafat,『 η a rlは sia adalah nlakhiuk
″
sosial″  dan ″

politik″ . Dia tidak dapat hidup tanpa organisasi
kemasyarakatan yang oleh para ahli filsafat disebut ″kotar atau ″

polis″ .Manusia diciptakan oleh Tuhttn clalam bentuk atau keadaarl

yang hanya rnungkin hidup dan beFtahan dengan bantt4an ttakanarl.

sernentara itu kemarllpuan rnanusia orang seorang tidakiah〔 Llkup

untuk rrlemettuhi kebじtuttarlttya akan rnakanan. ∪lntuk tteFiCIJkup:

kebutuharl makanatt palins sedikit dゃ lenO Satぼ  hari saia diperitlkaFl

banyak pekettaa働 . Sattt suttba陰 攀aFl yang asli dari !brtu 【羹G:轟 むrl

kepada llmu polltik adaiaね  teo『 inya tentang  asめ aか :ya島 . Ist;lδ 鶴

ashabiyah oleh Franz Rosettthal diteriemahkan ke daia印  しahttsa
lnggris grGυ ρたe′ing.Secara harfiab kiranya depat ditettemahkan

meniadi SO′ノdaritas ke′ o用poた .

Pernikiran tentang ttasyarak_nt tetap berlangsung cian bahka輌

berkemban9 kepada bidang… bidattg sosi轟 | lainnya setρ :3れ mase lbnl,
Khaldun.Pada abad ke-19,η unculilmu、γan‐‐iir換 機warl soperti Af9han)
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Keseimbangan Hidup Bermasyarakat

soal politik dan kenegaraan′ sehingga nampak ilrnu politik rnerupakan

awal pettumbuhan dari soJO1091.iOn_te。
百kemasyarakatan banyak

l鍬思ごily黒潔:i配」:鼎置ry志揺‖:T蹴高l棚

dengan menerangkan soal hubungan antar manusiar hak dan
keWaliban manusia′ di Samping banyak pula menyebutkan
ketimpangan hubungan antara penguasa dengan yang dikuasai.

Para ahii Barat telah memperluas dan mengkali lebih dalam

tentang manusia dan perilakunya dalam masyarakat meniadi hazanah

bidang sosio10gi menOrik untuk dungkapkan kembali.Dalanl kOnteks

kebebasan dan kekuasaan dalarn hidup′ ThOmas HObbes(1588‐ 1679

M)dalam bukunya leVfathan menerangkan bahWa pada mulanya
manusia itu hidup dalam Suasana takut.Manusia Satu dengan yang

lainnya beranggapan sebagai Seekor Srigala yang buasr yang tiada

辮]鮮覺ぜ鯛ll{∬籠:I幾曇
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ul‖
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norrna soSial mulai terbentuk

kesepakatan bersama′ sehingga lambat laun kekeiarnan¨ kek9iaman
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untthD「鮒鷹1翼緊肌毬電
a濯

::書

tentang perianlian antara manusia dalam masyarakat.

JOhn Locke(1632-1700 dalam bukunya On CiVi′
Government

menyebutkan bahwa pada kodral:ま
]‖Tilざ 1:」

th:[|][ユ

I]1li:::l
disertal hak¨ haknya yang penU「 l′

tetapi dalarn kenyataannya ban曽
]Iょ lll:n:1:L爾 |『 ;lll]Lill現:]

adanya hubungan yang piFICang〔
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 agar
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tanab′ agamaF dan lain― lain.

Jean Jacques RousseealJ (1712-1778 M)dalarn bukunya Dυ
Contract sOcia′ menJelaskan bahwa sebenarnya rnanusia itu dilahirkan
merdeka dan berhak untuk rnelaksanakan kemerdekaannya di dalam

bateS yang telah ditentukan secara kOdrat. Akan tetapi dalarn

kenyataannya tidak dernikian′
 malahan sebagian dari individu

terbelenggu Oleh penguasa. oleh karena itu′
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Hak dan Kewajiban Manusia: Sebuah Penganrar Menuju
Keseimbangan Hidup Bermasyarakat

menimbulkan dinamika sosial yang memungkinkannya dapat
menguasai keadaan sekitarnya.

seorang tokoh sosiologi yang mempunyai pengaruh besar
terhadap perkembangan psikologisosiar iarah Emite Durkheim (1g5g-
1917 M). Menurut pendapatnya, sosiologi adalah suatu ilmu
pengetahuan otonom seperti juga psikologi. (soal ini pada zaman
modern tidak dibantah lagi tetapi pada waktu kehidupan Durkheim
hal ini belum jelas). Tetapi menurut Durkheim gejala-gejala sosial
masyarakat tidak dapat diterangkan oleh psikologi, melainkan hanya
oleh sosiologi. sebab yang mendasari gejala-ge1'ala sosial itu adalah
suatu "kesadaran kolektif" dan bukan ,,kesadaran individual,,,
sehingga gejala-gejala sosial yang menurut Durkheim didasari oleh
jiwa kollektif hanya dapat dipelajari oleh sosioJogi.

Menurut Durkheim, masyarakat itu terdiri atas kelompok-
kelompok manusia yang hidup secara kolektif dengan pengertian-
pengertian dan tanggapan-tanggapan yang kolektif. Dan hanya
kehidupan kolektif ini dapat menerangkan gejala-gejala sosial
ataupun gejala-gejala kemasyarakatan. Gagasan bahwa sebenarnya
terdapat dua macam jiwa, ialah ,,group mind,, dan ,,individual
mind", jiwa kelompok dan jiwa individu yaRg berlainan itu pertama-
tama dirumuskan oleh Durkheirn. Menurut Durkheinl rnasyarakat itu
ialah sistem yang rnengikat kehidupan orang-orang, dan merupakan
lingkungan (milieu) yang menguasa'i segala 'kehidupan. i[atan
masyarakat ini terhadap individu, terutama ditentukan oier,
pembagian tugas pekerjaan daiarn masyarakat itu. Norma-norma
dan nilai-nilai sosial yang pada mr.ilanya tidak terdapat pada diri
individu itu sendiri, lambat Iaun diberikan, bahkan kerapkali
dipaksakan oleh masyarakat terhadap individu itu. Disinilah bahwa
pendapat Durkheim mengenai saling-hubungan antara individu dan
kelompok, sangat diutamakan dari peranan kerompok itu saja.
Banyak sosiolog berpendapat bahwa sebeturnya Ee-nile Dr,rrkheim
harus diberi gelar "Bapak SosioloEi,,, sedangkan Auguste Comte
hanya berstatus Godfather. Maksudnya gagasan sosiologi sebaEai
ilmu positif berasa! dari comte, tetapi penerapan gagasan itu dari
Durkheirn, untuk pertama kali dalam bukunya yang berjudul ,,Bunuh
Diri" (suicide) ia memakai metode penelitian dan analisis yang
kuantitatif, dan peralatan konseptual yang disusun ke dalam teori.

‐‐
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mengatasl  kekacaua
ketidakSeirnbangan pas

Arnerika Serikat Sebagal

mengubah kebliakan e
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masa malaise ekOnOml

berahan bahkan mer
kembali memainkan p
efisiensi′  penin9katan

konsumen, dan perb〔

dike101a oleh Ne9ara S

ataupun ponge101aani

dilakukarlっ leh in99rl

Dengan kata lal

kebilakan ekOnoml〔
cara― (ara gヽ anusia ber

FaS10nal tteredukSi t

Selain itu ia membentuk dan merintis iuga SOSiOlogi i!rniah

dengan memakai riset yang historis dan kua‖ tatif.la menggali balk

masaiah― rnasalah te6ri yang rnendasari studi organisasi sosial manusia′

maupun masalah―rnasalah metode. Fenomena‐ fenomena yang
dipelalari SOSiOlo9:r adalah 

″
fakta sosial″ . Kata ″

fakta″  berarti

kёnyataan Obyektif yang dapat diamati dan harus diolah sama

teperti″ fakta alam″ .Durkheirn inembahas pandangannya ini dalam

bukunya tthe Rυ les of 5ociorogrca′ Metんod.

Ciobalisasi Memduksi』 arak Sosial dan Hak Asasi Manusia

Globa‖ sasi kapitalisme terus bertabrakan dengan nilai― nilai sosial

budaya dan naslonalisme di Dunia Ketiga(Negara― negara sedang

berkembang)′ terrnasuk:ndonesia,Hampir seluruh energy:slarn dan

nasionalislne di indonesia tersedot untiJk mepη ikirkan bagaiFnana

bisa survive sebagai bangse dan Necara di era globalisasi yang keras

ini. Globalisasi′  yang pacla dasarnya rnakin memperrniskin dan
mernarginalkan golongan lemah dan pare tti era refor:罰 asi l向 donesia

yang masih sarat dengan korupsi‐ kolust itu′ telah menia麒 : :魂 OmOk
baru bagi Ne9aFa― negara Dunia Ket:9a.

Antropolo9 Robert Hefner daFi BOSton tJniversityr berkali¨ ka!i

mengartikulasikan dalann penlikirannya bahwa Negara― lnegara

berkembang membutuhkan bantuan ekonorni dan pendidikan dari
Arnerika Serikat (Barat)untuk mengatasi kerniskinan dan
keterbelakangan. Bantuan itu luga diperiukan untuk membangun

ζaling pengertian internas:onal yang pada gilirannya akan
mengurangijurang kaya― miskin.Adanya saling pengertian itu akan

mengurangi perbedaan antara NegaFa kaya dengan rniskin ditingkat

global dan rnengikis ketegangan internasional yang bisa rnenciptakan

iklirn bagi kekerasanr terorisrne,dan fundamentalisrne agama一 agama.

Tetapi dalann lo9:ka globalisasi cepital jalJh leb:h ttiperhatikan

ketirnbang urusan‐ urusan rrtoral semacam itu.Tidak dipungkiri bahwa

ada di antara aliran dana itu yang diper9unakan untuk kepentingan

sosial′ tetapi sekalilagijumlahnya tidaklah memadahi dibandittgkan

dengan keseluruhan capital yang berputar itu sendiri. Beberapa
persen keuntungan yang diberikan FFeepOrt dan perusahaan―

ekploitasi tambang lainnya untuk kepentingan rakyat sekitar?



Hak dirn Kewajibar-r Manusia: Sebuah per-rgantar Menuju
Keseimbangan Hidup Bermasyarakat XV

111鼻 i:]::::罵∫:lLilill:::認
暫:|サ

u遇

:軍
P]智

le:1111il:i:|

驚1∬鶴λ:lttfご霜:1lall』
∬鴨∫]:謂:j:彗懲:|:

:[rtp:鷺l鵠『1:rl鳳蹴1肥
T計躍::'IttII驚[

耀鵠 鱒ЪttF慰満
LF常‖緋 簿∵蹴

′erahkannya ke mekanil19111111‐

翻薦雛∬班灘Ⅷみ蠍淵辮
mt貿輩ょ∬棚 la露ゴ

alti峨
蹴糧:寵嗽よ

memberikan kemudahan bagi pa:rlT二1]lii]illTrT:識 J111industry dengan iangkauan keri

hingga pemasarannyム meniadi lintas batas territorial.   |‐ ‐
Depresi ekonOnli besar(Great Deρ

res′οn)pasca Perang Dし niaJ
mengingatkan dunia bahwa peran Negara tetap pentiハ g lntlk
mengatasi  kekacauan  ekOnorni  yang  berdampakl‐
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づiranCang oleh Negara walaupun menemui:pukulan″ phdalⅢ■3‐
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|ltah

efisiens!f peningkatan pendapatan′
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konsumerl′  dan perbalkan standar keria maka usaha=usaいち:yang
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"kebijakan ekOnorni global secara tidak langsung akan menOlbム
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cara― cara manusia berhubungan dan rnendahulukan transaksiitrち
nζらksi

rasional鶴 ereduksi tatanan nilai― nilai kemanusiaan dalam s16ala
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6SpeК kohidupan manuJa dalam bermasyarakat akan melumpuhkan
hak¨い|‐К:|lζlr dan kewajiban rnanusia sebagalrnana yang telah diatur
da籠 |||'aζ

“

1l Ayat(1)UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak As■

Man由 ti11‐ Hak aseSi manusia adalah seperangkat hak yan9瀞 liekat

ladllいlaКlklt dan keberadaan manusia sebagai rnakhiuk Tuharl Yang
Maha E二五:Hak lsasi merupakbn anugerah―Nya yang walib dihOrmatif

dり uniung lhg9i′ dan dilindungi oleh n99arar hukum′ pe甲趣rintaぃ′
dan sёtiap OranO derni keh9rrnatan dan perlindungan harlく at dan

mbrtabbt■ anusia.Kedua′ Hak atas iaminan sOSial.Sesual oengan

Paga1 28 H ayat(3)Perubahan UUD 1945′  berbunyii Setiap orang

berhbk atasiarninan sOsial yang rnemungkinkan pengembangan dirinya

secara utし h sebbg,ai manusia yang berrnartabat, Setiap、 κarga berhak

mendapatiaminan sOJal.Jaminan sosial tersebut harus bersratianOka

paniang dan mesti dip面 orkaskbn agar terealisasi dengan balk seperti

dengan adbnソb iarninan kesё hatan′ kecelakani jarninan kematlan′

hidup layak′ dan lainユ lain.

Buku beriudul HAru dan Perkembangan Sosial Politikr yang Oda

ditangan para pembaca ini bdalah kuttpulan tu‖ san dari beberapa

penulis yang sangat mё narik dibaca untuk menambah wavvasa穐

mengenai Hak Asbsi Manusia yang ditiniau dari berbagai aspek

untuk membata persoalan… persoalan aktual terkait dengan

perkёmbangah huК um′ pOlitik′ 50Sial′ budayar dan agamO dalam
realitas kehidupan masyarakat sekarang ini.
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pttRLINDUNGAN HAK ASASI

MANusIA TttNACA KEttA

lNDONttSiA D:LUAR NEGERI

Slamet SantoSO

PERMASALAHAN TEI$AGA KERJA INDONESIA

rrr enaoa keria adalah setiap orang yang mampu melakukan

I petJrjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk

memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat' Tenaga kerja

dapatjuEadiartikansebagaipendudukyangberadadalambatas
usia kerja" Tenaga kerja disebut juga golongan produktif, yakni dari

usia 15-65 tahun (UU No. 13 Tahun 2003). sedangkan yang dimaksud

dengan Tenaga Kerja lndonesia (disingkat TKI) adalah sebutaq'r bagl

*rr!u Negara tndonesia yang lowlife dan unskitl yang bekerja di

luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu

denganhenerima upah. Namun, istilah TKI seringkali dikonotasikan

denlan pekerja kasar karena TK! sejatinya memang adalah kumpulan

tenaga lerja unskill yang merupakan program pemerintah untuk

,.n"k"n angka pengangguran (id'wikipedia'org/wiki)'

Permasalahan perttlmbuhan penduduk yang tinggi' persebaran

penduduk yang tidak merata, terbatasnya lapangan pekerjaan' dan

iingginya gaji di luar negeri serta fasilitas yang menarik dan

menjanjikan menyebabkan tingginya peninEkatan jumlah tenaga
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keria lndOnesia ke luar negeri. Pengiriman TKl masih terus
berlangsung dan berkelaniutan ke berbagai negara ekonorni maju

di sekitar Asia′ 『nisainyo NegaFa raiWan′ singaptlra′  Brtlnei′ Korea′
Jepang′ Maiaysiar dan bebeapa negara Arab. Keberiangsungan
pengi百 man TKi tersebut iuga didttk甲 ng karena masihモ inoginya
perrnintaan dari ne9ara― negara tttiuan Clehgan rnemberikan gaj:

atau upah yeng Sangat dijani:kan.

Pengiriman dan penerrlpatan TKl ke luar negeri merupakan
prograrn nasiOnal dalam upaya peningkatkan keseiahteraan tenaga

keria dan keiuarganya setta pengembangan kualitas,umber daソ a
manusia.Progrann tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan
pasar keria internasional rnelalui peninskatatt kualitas kornpetensi

tenaga keria diSertai dengan‐  FttFlindungatt yang optiγ輸機i seiak
sebelum keber・angkatarl′ sel贔齢轟bekeritt di luar rleseFi Sarnpai tiba

kembali ke indonesia,C》 leh sebab ituF tttgas頓 楡ri pemerintah adalah
mengatur penyedittan tenaga keriar balk dari seOi klttantitas dan

kualitas yang memadair serta mengatuF penyebaran tenaga ketta

sedeniikian Fupa sehi駒 99a meFnberi dorori9att ke ttrab penyebaran
tenaga keria yang efisierl dan efektit pettterintah iug駿  融engatur
penggunaan tenaga keria Secara pe動 むh dan 参『Odukttif untuk
mencapai kemanfaatan yang sebettar― bettrnya deng通胸menggttnakan
prinsip tenaga keria yang tёpat pada pekeriaan yang tepat.

Sebagairnana telah dijelaskan di ates′  upaya peningkatan
prograrn pengiFirnan dan penettpatan TKl ke luar negeri tidak hanya

untuk menekan angka penganggu『 an yang Fneniadi per:魂 asalahan
dalam neg彎轟i nttmun iu警晟 mettperhatikart be鐘懇ya de撼3a yang
dihasilkan melalui program inio Prograrn pengirirnan dan penempatan

TKl ke luar negeri tersebut tentu sa,a rnempunyal darnpak positif

namun masih banyak menghadapi perFllaSalahan. Dampak positif
yang dihasilkan dari program tersebutr antara lain mempercepat

れ転!bungan antar negttr嬢 《聾egartt pel19:『 iln tenQca ke哺 議轟eng轟穐 negara
penerima)′ mendOrong teriadinya pengatarnan keria dan ahiiteknolo9:′

dan meningkatkan pe鉛 鶴ayararl di dalam neraca pernbayaran negara

(devisa). Disamping dampak positif tersebut′  ternyata kondisi di
iapangan rnasih banyak ditemui berbagai perrnasalahan yang sampai

saalini belurn dapat terpeCahkan dengan balk′ rnulai dari perekrutan

sampai dengan rnereka kemba‖ ke tanah ain Mё nurut has‖ penelitian

Pcrtir
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dan penempatan Tく
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ErwanBaharudin(2007)permasalahanyangmenyangkutpengiriman
danpenempatanTKldiluarnegeritersebutantaralainadalah:
1 . perekrutan TKl. Penger"ah Jasa Tenaga Kerja (PJTKI) umumnya tidak

menggunakanpetugasresmiperusahaanmelainkanmelaluicalo,
dimanacalotersebutmemanfaatkanpeluanguntukmencari
kepentinganpribadi.Haliniterlihatdariberagamnyajumlahbiaya
yang mereka pungut, padahal majikan sudah mengeluarkan

recruiting fee kePada PJTKI'

2. Pemalsuan dokumen. Biasanya yang dipalsukan adalah usia tenaga

kerja melalui KTP ataupaspor. Pemalsuan in!, selain dilakukan oleh

calo luga melibatkan aparat negara yaitu pembuat KTP di kantor

desa/kelurahan dan pihak imigrasi yang nnengeluarkan paspor'

3.Ditempatpenampungan,Merekadiperlakukanseadanya,bahkan
menjadiobjekpernerasandanpelecehanseksualolehpetugas
keamanan maupun pegawai PjTKl. selain itu pelatihan untuk para

TKI tidak dirancang sesuai dengan kebutuhan melainkan hanya

sebatas menggunakan peralatan rumah tangga dan bahasa asing

sekadarnya. Padahal, mereka membutuhkan wawasan dan

pengetahuan yang berkaitan dengan negara tujuan' jenis

pekJrjaan, hak dan tanggung jawab, bagaim.ana cara membaca

danmengisikontrakkerja,apayangharusdilakukanjikaterjadi
penganiayaandanbagairnanameningkatkanposisitawardengan
malikan dan dengan pihak yang berkompeten' Ditempat

penampunganinijugatidakadakejelasanwa.ktu,sampaikapan
mereka harus tinlgal. Mulai dari berminggu-minggu bahkan

berbr.rlan-bulan. lronisnya biaya selama hidup dipenampungan

ditanggung sendiri oleh TKI'

4.Ditempattujuan.PermasalahanyangdialamiolehTKlketika
beradaditernpattujuanadalahmerekadilepasbegitusaja
termasuk dalam lingkungan domestik majikan tanpa perlindungan

dan pengawasan aparatur pemerintah/PjTKl. Tidak sedikit dari

merekayangsebelumnyatidakrnengetahuinamadanalamat
majikanapalagiindentitaslainnya,sehinggatidakheranjikaterjadi
masalahmat<atidakbanyakyanEmerekadapatlakukankarena
lemahnyahukumyangada.Sementaraitumerekayangmelarikan
diri dari maiikannya biasanya tidak membawa dokumen apapun

termasuk Paspor.
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5. Saat kembali ke tanah air. Meskipun kedatangan mereka
disediakan tempat khusus, yakni rerminal lll Bandara soekarno
Hatta, namun tempat tersebut bukannya untuk memudahkan dan
melindungi TKr, justru ditempat khusus tersebut para oknum/
preman dengan garnpang menipu, memeras mereka. Misa!nya TKr
diserbu pegawai loket penukaran uang yang menawarkan
penukaran uang asing ke rupiah dengan nilai tukar yang tentu
saja lebih murah. setelah mengambil barang di bagaii bindara,
mereka kembali menjadi objek pemerasan dan penipuan, ada yang
menggunakan kedok penjemputan dari pirK!, dan menawarkan
jasa pengantaran hingga tempat tujuan dengan biaya yang
tidak wajar. Bahkan tidak jarang diantara meieka menEalami
perampokan.

HAK ASASI MANUSIA
Hak asasi manusia dalam pengertian umum adalah hak-hak

dasar yang dirniliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan
yang dibawa sejak lahir. Hal ini beranti bahwa sebagii hak asas!
merupakan anugerah dari Tuhan kepada makhluk-Nyi yung tidak
ddpat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusla itu sendiri. Hak
asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atar.r oleh sebab-
sebab lainnya, karena jika har itu terjadi maka manusia kehilangan
martabat yang sebenarnya menjadl inti nilai kemanusiaan. Hak asasi
manusia adalah hak hukurn yang dimiliki setiap orang sebagai
manusia dan bersifat universa!, serta tidak memandanng ,p*Gr,
orang tersebut kaya atau rniskin, atau laki-lak! maupun perernpuan.

Konsepsi Flak Asasi Manusia atau disingkat H,AM, pada awa!nya
menekankan pada hubungan vertikar, terutarna dipengaruhi oreh
sejarah pelanggaran HAM yang terutama dirakukan oieh negara,
baik terhadap hak sipil, terkait hak poritik, ekonoml, sosial, dan
budaya. sebaEai konsekuensinya, pemerintah mempunyai tugas
penting dan berkewajiban untuk mer.nberikan perlindungan HAM
kepada rakyatnya. seiring dengan perkembangan.larnan dan semakin
kompleknya permasalahan, konsepsi HAM berkennbang menganah
pada hubungan-hubungan horisontal. Hak atas inforrnisi dan hak
partisipasi dalam pembangunan tidak hanya menjadi kewajiban

Perl I r-:

negara, tetapi juga I

yang dalam aktivit;
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yang bersifat horisont
peluang terjadinya tir
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negara, tetapi juga menjadi tanggungjawab korporasi-korporasi

yang dalam aktivitasnya bersinggung"n dengan kehidupan

masyarakat. Keberad"n p"'u"haan-perusahaan multinasional dan

transnasional mau tiJ'f mau membawa dampak dalam kehidupan

masyarakat dan '"'itig 
kuii mengakibatkan berkurangnya hak asasi

manusia. Persinggungan antara korporasi dengan HAM tersebut

misarnya terkait d;""; r",ar. atas ringkungan yang bersih dan sehat'

hak atas ketersediaa-n Jrn ukruribilitas terrraoap sumber daya alam

danhak.hakpekerja.secaralebihluasstrukturhubungankekuasaan
yang bersifat froriJonial antara produsen luga memiliki potensi dan

peluang terlaOinya tinOafan-tindakan sewenang-\ffenang terhadap

pihak konsumen ;;;;;'gkin diperlakukan sewenang-wenang

dan tidak adil'

Mengacu perkembangan konsep HAM tersebut di atas' konsep

dan prosedu, Hnrvr *uu tiiak mau harus dikaitkan dengan persoalan-

i"ttorr"n (Jimty A'sshiddiqie : 2017'):

1. Struktur kekuasaan dalam hubungan antar negara yang dewasa

inidapat dikatakan sangattimpangltidat< adil' dan cenderung hanya

menguntungkan negara-negara maju ataupun negara-negara yang

menguasai o. n *un-aom i nasi pror"r-protes pen ga mbilan keputusan

dalam b"'b";;;';;"'n oun badan-badan internasional' baik yang

menyangkut"kepentingan-kepentingan 
politik maupun kepen-

tingan-kepentingan ekonomi dan kebudayaan'

2.Strukturkekuasaanyangtidakdemokratisdilingkunganinternal
negara-neg";;r*n meriera pka n sistem otorita ria nisme yang hanya

menguntungk"" *g"f intir kelas penduduk V'lg b"Illtlataupun

kelas penduduk yang menguasai sumber-sumber ekonomt'

3. Struktur hubungan kekuasaan yangtidakseit:::,:*ara pemodal

dengan pekerja dan antara p.emoJalbeserta manajemen produsen

dengan k"";;;;; di setiap lingkungan dunia' usaha industri' baik

industri p'i*"t i^Oustri manutiktur maupun industri iasa'

Olehsebabitu,dalamperkembangansaatinipelanggaranHAM
tidak hanya d";;i ;;kulan oleh negara' Pola relasi kekuasaan

horisontar peruang terjadinya p"tungi.ran HAM lebih luas dan

aktorpelakunyajugameliputiaktor.aktornonnegara,baikindividu
maupun torpoljri] i"*"jiuun dan tanggungiawab perlindungan
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HAM tidak hanya mutlak dilakukan oleh Negara tetapi juga
membutuhkan keterlibatan serta peran aktif setiap individu dan
korporasi-korporasi yang ada.

Kewajiban dan tanggungjawab tersebut menjadi sernakin penting
mengingat masalah utama yang dihadapi umat manusia bukan lagi
sekedar kejahatan kernanusiaan maL!pun kejahatan perang.
Permasalahan yang dihadapi umat manusia saat ini lebih bersifat
mengakar, yaitu kemiskinan dan keterbelakangan, yang diakibatkan
praktek eksploitasi manusia atau ketidakpedulian negara-negara
lain dalam mengejar kekayaan dan kemajuan.

CONTOH KASUS VANG MENIMPA TKI
Beragam kasus yang dialamiTKl antara lain adalah pelanggaran

seperti gaji tidak dibayar {26,82 persen), pekerjaan tidak sesuai
(22,15 persen), penganiayaan (9,55 persen), TKI tidak mampu atau
tidak siap bekerja {11,41persen), pelecehan seksual dan pemerkosaan
(10,M persen), sakit atau stress (7,05 persen) dan lain-lain {12,57
persen) (www.embassyofindonesia.org; 2011i. Dari tahun ke tahun
permasalahan yang menimpa para TKI diArab Seuditidak mengalami
penurunan yang signifikan. Beberapa permasalahan yang dlalami
para TKI selama beberapa tahun terakhir antara lain:
1. Ruyati, asal bekasi menjadiTKW legal sejak 2008, dihukum pancung

pada I7 Juni 2011 karena dituduh membunuh rnajikan
perempuannya pada 2009 di Mekkah, Arab Suadi. Tidak ada
pemberitahuan dari Arab Saudi menEenai proses berlangsungnya
hukuman (wrarwwartamerdeka.com).

2. Sumiati, asal Nusa Tenggara Barat, merupakan TKW legal yang
baru empat bulan menjadiTKW di Arab Saudi melaluijalur resmi
mengalami penyiksaan oteh majikannya pada 18 November 2010.
Hukuman terhadap majikan dilakukan sepuIr:h hari setelah kasus
dan terungkap ke publik. Akhirnya tersangka dibebaskan dengan
alasan bukti yang tidak kuat (www.harianjogja.corn).

3. Komalasari, TKW asal Cianjur, ditemukan meninggal dunia pada
5 November 2010 diArab Saudi karena disiksa oleh majikan. Setelah
satu tahun semenjak meninggal, jenazah baru dipulangkan ke
lndonesia (www. wartapedia.com).

PeriL- --
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4. D a rs e m, r Kw I e e a I d a r i 5 u b a n 
? i:11 lXfr"JH : :: :?; :tl"H! :

lif,m: :l::"il,,i:[:::[ lindapat 
keputusan pemaaran

dengan syarat;t*; *"*u'yu' k"*o"""t"ti senilai dua iuta riyal

atau-sekitar RP 4'7 miliar'

PERI-INDUNGAN HAM TERIiADAP TKI

Program pemerintah dan kebijakan penempatan TKI ke luar

negeri *u"pukui"'u'i't1 
-satu 

soltrsi untuk mengurangi tingkat

pengangguran di'tunJh 'i'' Melaiui O"'**i""tan peluang bekerja di

I uar negeri t"""out'*liu"pu'" TKI tid;; ;; " 
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I ndonesia' Banvar ;;;iii iu ng'uouil' d"*"t" rieni nskatkan kondisi
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atas harus
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dengan alasan *'o'n"i olrikutlErwan tsaharudin; 2007):
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dihormati' dan dijamin penegakannya'
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5.  Penempatan tenaga keria indOnesia diluar negeri merupakan

suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama

bagi tenaga keria untuk rnemperむ leh pekeriaan dan
penghas‖ an yang layak′ yang pelaksanaanrlya dilakukan clengan

tetap rnernperhatikan harkat′ rnartabatr hak asasirnanus:a den

perlindunOan hukum serta pemerataan kesempatan keria dan

penyediaan tenaga keria ya穐 g sesuai dengan kebutuhan
nasional.

Mesk:pun sudah banyak dasar hukum dan kebり akan Serta
pelaksanaan pendampingan(adVokasi)yang sudah diiakukan oleh
pemerintah untuk perlindungan HAM bagi para TKl di luaF negeri′

namun dalam kondisi ri:l rnasih banyak pelattggaran yang sangat

merugikan para TKi tersebut. Dasar hukum′  kebiiakan′  dan
pelaksanaan pendampingarl(adVOkasi)yan9 sudah dilakukarl oleh

pemerintah′ antara lain:

1.  Mengeluarkan Surat Keputusan Menakertrans Nornor 157ノ MEN′

2003 tentang asuransi Per!indungan TKl diluar negeri.

2. Menandatangani perianilan kettaSama penempatan TKI(MOU)
dengan beberapa Negara penerirna TKl yaitu Yordania serta

Kuwait(1996)dan Malaysia(2004).

3.  Melak山 kan pendampingan para TK:dibeberapa negara(Arab
Saudi′  Kuwaitr dan Malaysia)oleh tim advokasiζ  yang
beranggotakan PNS dan rnahasisvva yang bekeria di negara itu

serta pengacara lokal dari negara setempat.Tim advokasi ini

bertugas rnendata′ mernantau′ dan rnembela TKl diluar negeFi

4.  Meningkatkan kualitas TK:yang akan ditempatkan ke luar negeri′

khususnya untuk pernbantu rumah tangga(PRT)dibatasi minirnal

berpendidikan SETR Mereka diharapkan rnempurlyai kemarnpuan

yang lebih baik dalarn ketrampilan keriar penguasaan bahasa

negara tu;uan dan mempunyal kesiapan mental yang lebih b機 ik

serta sudah rnernenLIhi syarat usila rnirtirnunっ TK:.

5,  Mengeluarkan Undang― Undarlg Nomo1 39 tehtln 2004 tentang
Penernpatan dan Perlindungan TKl diluar rlegeri.

6.  Membentuk Badan Nasional Penernpatan dan Periindungan TK!

(BPN2TK!)melaluI Perpres NoFnOr 81 Tahun 2006.Lernbaga l問 :

merupakan lembaga pemerintah non departemen(LPND)yang
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mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan

danperlindunganTKlsecaraterkcordinirdanterintegrasi.Tugas
badan ini yaitu memberikan pelayanan' mengkoordinasikan

dan melakukan pengawasan, dokumen' pembekalan akhir

pemberangkatan, plnyelesaian rnasalah' sumber-sumber

pembiayaan, pemberangkatan sampai pemulangan' peningkatan

kualitas TKl. Bahkan juga mengurus perjanjian hukum secara

tertulis antara Pemerintih Republik lndonesia dan pemerintah

negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara

yang dijadikan tujuan penempatan'

TetapisistemperlindunganyangdiambilPemerintahRltersebut
masih terkesan lips service, masih sebatas pernyataan dan keputusan'

dan juga masih memberikan peluang cukup terbuka untuk praktik-

praktik percaloan oleh para mafia PJTKI maupun pemerintah mulai

perekrutan sampai pemulangan ke Tanah Air' Di samping itu negara

masihterlalumengedepankandevisayangdiperolehdariTKltersebut.
Bahkan, dalam undang-undang terbaru mengenai perlindungan

TKl,yaituUndang-Und-angruomor3gTahun2004masihkurang
komprehensif,karenamasihmemposisikanTKlsebagaiekspor
komoditi, bukan sebagai manusia dengan segala harkat dan

martabatnyasertabelummenciptakansistemyangberpihakkepada
TKl. Oleh sebab itu, upaya penegakan dan pemajuan HAM tidak

hanya mutlak augu, irn r"*.jiban dari pemerintah, melainkan

sangat membutuhian peran aktif dari berbagai pihak, baik TKI itu

sendiri, PJTKI, Ngo, Koporasi (perusahaan-perusahaan multinasional

atau transnasional), maupun pemerintah negara tujuan'

Pada tahap awal, para TKI perlu diberikan wawasan yang luas

tentanghak-hakmerekasertapemaharnantentangsegala
administrasipenempatankerjadiluarnegeri.Halinitentusaja
sangat berkait dengan kurikulurn yang diberikan untuk pembekalan

TKI oleh PJTKI, yait-u kurikulum tidak hanya ter"kait tugas yang harus

dilakukan dan bahasa sehari-hari rnelainkan juga dijelaskan hak-

hak,administrasi,danlangkah.langkahyangharusditempuhjika
ada permasalahan pada iraktu kerja sampai denga.n pulang ke

tanah air. Hal ini tentu saja banyak mendapat hambatan karena

pJTKI sendiri sudah mennpunyai kurikulum baku yang haruE

disampaikan.Olehsebabitu,peranpemerintahmelaluiDisnaker
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harus selalu aktif rnerYlantau dan rnemberikan taFnbahaFl kurikuit,lTl

tersebut agar pengatahttenく alon TKi FnelliIた 9鮭ふt.

Pada saat ponemp豪 lon ke奪 逮TK:祠 il響 ar tte9erij ttibutullka:、 資e巧森
sama yarlg berkesina齢 姉ungttn dettgatt necara tげ

:ひ a陰 , P♂Iて : dal島 瞥1

negeFi dan porttsali会 議籟 pellerima.[》 isarnpin督  itυ ` dibltttじ
hka翔 :if卸凄

lembaga penttampintt terrrlasttk劉 毬o yang di nettara tuluatt terso鶴 むt
untuk mendampingi para TKl jlka terdapat rermasalallan ata験
penyelewengan yan9 meFugikarl TKl.

Pada saat pt』 lang ke tanah aitt juga perlu pettantauaFn da:1

pendampingan para TKi. Pada saat pttla肇 9 ini banyak sok31i kastis
penipttan ba:lkail perantpゥ katt 丁Kl kttre降癬 ktttidaktaila喬  町lereに 3,

①leh sebab itヒ 与 ぃぃtuk menekttn し4_J「 わagal k凛 ドt:i torsebl」 t r,laka 赫:

setiap balittar議  資edatangein ilibtttuili(an tteittgas 扇凛lI―  漏嘔拳 yき「is

benar― benar pedllli terhada,TKl yans barlJ pし 41attg.

Berkaitan denganじ paya hal tcrsebut di atas,yanO memeritlkap

penekanan dalam penegakan datt pemajじ att HAM adalah tidak
hanya dilakukal‐l secara vertil(al=yaF19 =:le織 99anggapれ L‐4ilvra uPay6
tersebut mutlak tugas pe:llerintaれ atふ u rlegal・ ar tetapi ju9畿 5轡cara
horisontal i∪ ca sangat dibutul、 kan′  yaiti』 perttn serta 3ktif secaFa

aktif dari P」 TKI′ TKi′ NGo,dan perttsahaan― perusahoan.Upttya sむ [曇「a
horisontal tersebut pentil、 9 artirlya karena berbagal に晟sむ s yal、 9
teriadi lebih battyak Fj‐lengaraれ  pttda peia曇 99araFl yar10 轟:lakttkこ 恥
oleh berbagai plhak(bukan Oleれ  nega「 a)dan teritu sttla sangat
merugikan para TKi tersebut.
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