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Penerbit: Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan UN Women

Sumber Modul: 

Modul ini sebagian besar dikembangkan berdasarkan pelatihan untuk pelatih akses perempuan 
terhadap keadilan tahap pertama yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis 
Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan UN Women pada tanggal 19-23 Oktober 2015.  
Modul ini disempurnakan kembali pada pelatihan akses perempuan terhadap keadilan tahap kedua 
pada tanggal 27 Oktober-4 November 2016. Pada pelatihan yang kedua, para hakim yang telah 
mengikuti Pelatihan untuk Pelatih tahap kesatu mempraktikkan pengetahuan mereka sebagai pelatih 
dalam pelatihan tahap kedua. Kedua pelatihan tersebut difasilitasi oleh Evalyn G. Ursua dan Honey Tan.

Revisi secara menyeluruh terhadap modul ini dilakukan oleh Kelompok Kerja Perempuan dan Anak 
Mahkamah Agung RI dan hakim-hakim pengajar di Pusat Pendidikan dan Latihan Mahkamah Agung 
RI, dalam sebuah lokakarya intensif pada tanggal 26-27 Maret 2018. Modul ini adalah hasil final dari 
revisi tersebut yang penulisannya disempurnakan oleh Evalyn G. Ursua.

Sebagian besar bahan/artikel/referensi yang digunakan dalam modul ini (terlampir dalam USB) penerjemahannya 
dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia bukan terjemahan resmi. 
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Mengenai Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah 
satu institusi penting pendukung kegiatan Mahkamah Agung RI dalam hal pendidikan dan pelatihan tenaga 
teknis peradilan dan tenaga administrasi peradilan. Pusdiklat Teknis Peradilan MA RI memiliki tujuan untuk 
meningkatkan profesionalisme, sumber daya manusia teknis peradilan, manajemen dan kepemimpinan 
peradilan, serta meningkatkan pelayanan dan dukungan operasional di bidang hukum dan peradilan yang 
memadai. 

Mengenai UN Women
UN Women merupakan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berdedikasi untuk kesetaraan gender dan 
pemberdayaan perempuan. Penggerak global untuk perempuan dan anak perempuan. UN Women didirikan 
untuk mempercepat kemajuan hak-hak perempuan di dunia. UN Women mendukung negara anggota 
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memastikan bahwa standar global untuk mencapai kesetaraan gender 
diterapkan. Selain itu, UN Women bekerja bersama pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam 
merancang hukum, kebijakan, program, dan layanan yang diperlukan ketika mengimplementasi standar 
global yang sudah ditetapkan. 
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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 
Salam sejahtera untuk kita semua,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas nikmat dan karunia-Nya yang telah 
memberi kesempatan dan kekuatan kepada kita sehingga penyusunan modul akses perempuan 
terhadap keadilan dapat diselesaikan dan diterbitkan. Penyusunan modul ini dilakukan  melalui proses 
kerja sama selama tiga tahun antara Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik 
Indonesia, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan, 
Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbangdiklatkumdil) 
Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and 
the Empowerment of Women), 2015-2018.

Penerbitan modul ini dimaksudkan sebagai referensi bagi hakim yang akan menjadi fasilitator pada 
pelatihan akses perempuan terhadap keadilan maupun pelatihan tentang hak asasi perempuan.

Modul ini telah digunakan sebanyak dua kali oleh Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung. 
Pelatihan pertama adalah Training of Trainers (ToT) pada tanggal 19-24 Oktober 2015 di Tangerang. 
Peserta ToT berasal dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi terpilih dan Hakim Tinggi yang bertugas di 
Pusdiklat Teknis Peradilan (Jabodetabek). Pelatihan kedua diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober-4 
November 2016 di Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung RI, Mega 
Mendung, Kabupaten Bogor. Pada pelatihan kedua, fasilitator pelatihan adalah para Hakim Tinggi yang 
telah mengikuti ToT (pelatihan pertama) dengan peserta adalah Hakim Pengadilan tingkat pertama 
yang mewakili lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara se-Jabodetabek.  
Pelatihan tahap kedua didahului dengan lokakarya intensif pada tanggal 27-28 Oktober 2016 sebagai 
persiapan bagi hakim yang akan menjadi fasilitator pelatihan.  Seluruh proses ini bertujuan untuk 
semakin meningkatkan pemahaman para hakim terhadap persoalan akses perempuan terhadap 
keadilan, serta secara khusus untuk semakin menguatkan tim pengajar di jajaran Pusdiklat Teknis 
Peradilan Mahkamah Agung RI. 

Modul ini kemudian disempurnakan kembali melalui lokakarya intensif bersama dengan Kelompok 
Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI dan Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI 
pada tanggal 26-27 Maret 2018. Lokakarya tersebut menghasilkan rekomendasi-rekomendasi penting 
untuk penyempurnaan modul. 

KATA PENGANTAR
Mahkamah Agung
Republik Indonesia
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Payung hukum pelaksanaan Training of Trainers (ToT) terkait Akses Perempuan terhadap Hukum dalam 
rangka kesetaraan dan keadilan gender adalah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 
2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Perma ini menjadi 
landasan hukum bagi berbagai upaya untuk tercapainya akses keadilan terhadap perempuan dalam 
proses peradilan. 

Melalui kerjasama dengan UN Women, upaya menerjemahkan persoalan akses perempuan terhadap 
keadilan semakin ditingkatkan. Modul ini membantu kita memahami persoalan akses perempuan 
terhadap keadilan dengan cara yang out of the box, melalui metode pendidikan orang dewasa yang 
partisipatif dan dinamis. Modul juga membahas putusan-putusan pengadilan di lingkungan peradilan 
umum, agama, dan militer di Indonesia melalui kacamata Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 
tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) 
dan Hukum HAM Internasional lainnya, serta praktik-praktik terbaik (best practices) berdasarkan 
yurisprudensi dari negara lain tentang akses perempuan terhadap keadilan. Ini adalah upaya 
Mahkamah Agung untuk semakin mengintegrasikan pemahaman gender dan hak asasi perempuan 
di dalam pendidikan dan pelatihan para hakim di Pusdiklat Teknis Peradilan MA RI. 

Akhir kata, semoga modul ini bermanfaat untuk mendukung proses belajar-mengajar di Pusdiklat 
Teknis Peradilan MA RI dalam pelaksanaan pelatihan Akses Perempuan terhadap Keadilan. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, 25 November 2018

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
Hakim Agung Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia/
Ketua Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia
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KATA PENGANTAR
UN WOMEN

Tiga puluh enam tahun silam, pada tahun 1982, konvensi pertama yang mengangkat tentang hak 
perempuan dan kesetaraan gender substantif mulai diberlakukan. Konvensi Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), nama konvensi tersebut, sebenarnya tidak 
memperkenalkan hak baru apapun, namun mengakui bahwa untuk dapat melaksanakan sepenuhnya 
hak asasi manusia secara setara bagi semua, diperlukan pendekatan yang responsif gender. Saat 
ini, CEDAW telah diratifikasi oleh 189 negara dan karenanya sudah dapat dianggap sebagai hukum 
kebiasaan internasional. Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB pertama yang 
meratifikasi konvensi ini pada tahun 1984 tanpa syarat terhadap seluruh pasal substantif yang 
terkandung di dalamnya.   

Akses terhadap keadilan bagi perempuan adalah salah satu hal kunci untuk mewujudkan hak-hak yang 
dilindungi di dalam CEDAW tersebut. Akses terhadap keadilan merupakan elemen fundamental dari 
suatu supremasi hukum dan tata kelola yang baik, bersama-sama dengan kemandirian, imparsialitas, 
integritas, dan kredibilitas peradilan, penghapusan impunitas dan korupsi, serta partisipasi setara 
perempuan di ranah peradilan.1

Akses perempuan terhadap keadilan juga merupakan suatu tugas kompleks yang memerlukan 
layanan, sektor keamanan dan peradilan yang responsif gender, serta perubahan norma-norma sosial.  
Respon yang ditunjukkan kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan terhadap kasus-kasus diskriminasi 
atau kekerasan terhadap perempuan sangat krusial bukan hanya dalam rangka memberikan keadilan, 
namun juga untuk memberikan pesan yang tegas bahwa perilaku-perilaku tersebut tidak akan 
ditoleransi sama sekali oleh masyarakat. 

Di Indonesia, peradilan selama ini menjadi ujung tombak upaya untuk menghapuskan diskriminasi 
terhadap perempuan di Indonesia yang dilakukan melalui kerja sama dalam mengembangkan dan 
menerima Pedoman Umum Bangkok bagi Hakim untuk Menerapkan Perspektif Gender di Asia Tenggara 
(Bangkok General Guidance for Judges on Applying a Gender Perspective in Southeast Asia), serta dengan 
menerapkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara 
Perempuan Berhadapan dengan Hukum).

Modul Training of Trainers tentang Akses Perempuan kepada Keadilan ini dikembangkan dengan 
keterlibatan penuh dari para Hakim Tinggi yang menjadi anggota Kelompok Kerja Perempuan dan Anak 
Mahkamah Agung RI, serta para Hakim Tinggi yang bertugas sebagai pengajar di Pusat Pendidikan 
dan Latihan Mahkamah Agung RI. Seluruh upaya untuk menjamin penerapan hak perempuan yang 
konsisten di dalam sistem peradilan juga memperoleh dukungan aktif dari Hakim Agung Mahkamah 
Agung RI, Bapak Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. selaku Ketua Kamar Pembinaan Hakim dan Ketua 
Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI. 

1  Rekomendasi Umum CEDAW No. 33 (2015)
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Saya sangat berharap modul ini dapat dimanfaatkan untuk membimbing para aparat peradilan di 
Indonesia untuk semakin memajukan pelaksanaan CEDAW, serta memberikan pesan kepada seluruh 
masyarakat Indonesia bahwa segala bentuk diskriminasi, termasuk kekerasan terhadap perempuan 
dan anak perempuan, tidak lagi dapat diterima sampai kapan pun. 

Dr. Sabine Machl
Representative UN Women Indonesia and Liaison to ASEAN
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PENGANTAR MODUL

Modul ini disiapkan dengan tujuan melakukan Pelatihan untuk Pelatih tentang Akses Perempuan 
terhadap Keadilan di Indonesia. Setiap modul ini telah dirancang sedemikian rupa sehingga dapat 
dijalankan secara terpisah dari modul-modul lainnya selama jangka waktu tertentu. 

Karena setiap modul berisi muatan khusus dan metodologi pelatihan, sejatinya fungsi setiap modul 
adalah untuk menyediakan panduan. Dalam pelatihan yang sebenarnya, fasilitator dapat menyesuaikan 
atau mengubah metodologi dan isi beberapa bagian modul, tergantung pada situasi dan kebutuhan 
khusus para peserta.  
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•	 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
 Dapat diakses di http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx

•	 Instrumen Pokok HAM (Hak Asasi Manusia) yang di dalamnya Indonesia merupakan Negara Pihak, 
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Perempuan Berhadapan dengan Hukum
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•	 Karen Vertido v. Filipina (Komunikasi No. 18/2008, CEDAW/C/46/D/18/2008, Tampilan tanggal 1 

September 2010) 

Indonesia
•	 Putusan Nomor 74/Pid.B/2008/PN.KPG
•	 Putusan No. 185-K/PM.II-09/AD/XII/2004
•	 Putusan No.28/PID.Sus/2014/PN/Pwr
•	 Putusan No. 169/Pid.Sus/2016/PN/Sbg
•	 Putusan No. 35/Pid. B/2012/PN Mrs dan MA No.10/K/PID/2013 
•	 Putusan No.1048 K/Pdt/2012
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•	 Perjalanan Hak-Hak Perempuan , dapat diakses di https://www.youtube.com/watch?v=-lb3FwhlyRI
•	 Video tentang tiga prinsip Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
KuiS pop
leMbAr eVAluASi
PRE & POST TEST
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STRUKTUR MODUL
Setiap modul dalam panduan ini disusun mengikuti sebuah struktur umum. Setiap modul dimulai 
dengan pernyataan tujuan pembelajaran, diikuti dengan daftar bacaan wajib.  Sesi-sesi dalam modul 
kemudian disampaikan dalam sebuah daftar. Setiap sesi memiliki tujuan belajarnya sendiri, daftar 
bahan yang diperlukan, bacaan wajib khusus untuk sesi, durasi yang direkomendasikan untuk sesi, dan 
kegiatan-kegiatan dalam sesi. Kegiatan sesi umumnya meliputi presentasi, lokakarya, atau latihan.  Poin 
inti untuk diskusi dalam setiap sesi telah dibuatkan  daftarnya  atau digabungkan dalam presentasi 
slide. 

Disarankan bahwa pada akhir setiap modul, kuis pop dilakukan untuk menilai pembelajaran peserta sesuai 
dengan tujuan modul atau sesi yang terlibat. Kuis pop dapat ditemukan dalam lampiran di akhir modul ini.

Lampiran juga memuat bacaan dan bahan lain yang digunakan dalam modul. Materi tersebut dilampirkan 
dalam USB yang terlampir bersama dengan modul ini.

TUJUAN PELATIHAN
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para hakim-pelatih dalam 
memutuskan perkara secara responsif gender dan memperkuat kapasitas mereka untuk melindungi 
dan mempromosikan akses perempuan terhadap keadilan.   

Di akhir pelatihan, para peserta harus memiliki kemampuan untuk:
1. menjelaskan konsep dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk prinsip kesetaraan dan non-

diskriminasi;
2. menjelaskan konsep dan elemen akses perempuan terhadap keadilan sebagai hak asasi manusia, 

menggunakan perjanjian hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah 
Indonesia dan standar yang ditetapkan oleh badan-badan pemantauan perjanjian, serta hukum 
dan peraturan di Indonesia  yang terkait;

3. mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam mengakses keadilan 
dalam kasus-kasus terkait gender dan merekomendasikan tanggapan untuk mengatasi masalah 
dan tantangan tersebut;

4. mengidentifikasi dan menggambarkan kewajiban Negara Indonesia berdasarkan hukum hak 
asasi manusia internasional dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi akses perempuan 
terhadap keadilan;

5. mengidentifikasi norma, prinsip, dan standar hak asasi manusia internasional dalam kaitannya 
dengan undang-undang dan peraturan di Indonesia yang berkaitan dengan persidangan 
di pengadilan dan pemutusan perkara dalam kasus-kasus yang terkait dengan gender, dan 
menunjukkan penerapannya;

6. mengidentifikasi, memeriksa, dan menilai praktik-praktik pengadilan yang terdapat dalam 
persidangan di pengadilan dan pemutusan perkara dalam kasus-kasus yang terkait gender, 
termasuk melihat kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia internasional dan standar 
hukum Indonesia, dan mengusulkan jika diperlukan modifikasi untuk kepatuhan.
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PESERTA
Program pelatihan ini ditujukan bagi para hakim yang bertugas sebagai pelatih pada Pusat Pendidikan 
dan Latihan Mahkamah Agung RI di Indonesia. Isi dan metode dalam pelatihan ini berfokus pada 
pekerjaan dalam dunia peradilan, khususnya pada persidangan di pengadilan dan pemutusan perkara. 
Para peserta dalam pelatihan ini diasumsikan memiliki pengetahuan dasar tentang hak-hak asasi 
perempuan. 

Agar proses belajar menjadi efektif, jumlah peserta dibatasi maksimal 25 orang.   

MATERI PELATIHAN
Mengingat waktu pelatihan yang terbatas dan jumlah bacaan yang diwajibkan, disarankan agar bahan 
bacaan diberikan kepada peserta setidaknya dua minggu sebelum pelatihan sehingga peserta pelatihan 
dapat membaca materi terlebih dahulu.

WAKTU PELATIHAN
Modul-modul ini dirancang untuk lima puluh enam (56) jam pelatihan substantif (tanpa istirahat). 
Berikut ini adalah rincian jam pelatihan substantif per modul:

Modul/Sesi Total Jam Pelatihan 
Substantif

Sesi Awal dan Sesi Baca 8 jam
Modul 1 13 jam
Modul 2 6 jam
Modul 3 5 jam
Modul 4 6 jam 30 menit
Modul 5 7 jam 30 menit
Modul 6 9 jam
Sesi Penutup 1 jam

Di bawah ini adalah jadwal pelatihan yang direkomendasikan untuk penggunaan modul-modul ini 
dalam pelatihan yang dilakukan secara langsung untuk jumlah hari yang diperlukan. Alokasi waktu ini 
didasarkan pada asumsi bahwa setiap hari pelatihan terdiri dari delapan (8) jam; mulai jam 9:00 pagi 
dan berakhir pada jam 5:00 sore. Dari delapan (8) jam, 5 jam 30 menit untuk sesi substantif, satu (1) jam 
untuk istirahat makan siang, satu (1) jam untuk dua kali rehat (satu pagi dan satu di sore hari), istirahat 
singkat di siang hari, dan 30 menit untuk istirahat salat di sore hari.  Dalam format ini, setiap hari 
pelatihan dimulai dengan sesi awal (kecuali pada hari ke-2, yang merupakan hari pelatihan substantif 
pertama) dan diakhiri dengan latihan penutup. Penyesuaian lain yang harus dilakukan dalam modul 
meliputi: (1) semua evaluasi harus dilakukan setiap hari (bukan setelah setiap modul); (2) hasil diskusi  
dari latihan penutup pada akhir hari  akan dibahas dalam sesi awal pada hari berikutnya; dan (3) kuis 
pop harus diberikan pada akhir setiap hari pelatihan, bukan setelah setiap modul. 
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Rehat membaca yang dijadwalkan pada hari pertama adalah untuk enam (6) jam, termasuk makan siang, 
sholat, dan rehat minum teh.  

Hari Modul dan Sesi Jumlah Jam

Hari 1 Sesi Awal
•	 Perkenalan peserta dan fasilitator (1 jam)
•	 Presentasi tujuan pelatihan,  isi modul, jadwal, dan 

materi (25 menit)
•	 Identifikasi aturan dasar (20 menit)
•	 Pengenalan mekanisme umpan balik (15 menit)

2 jam

Sesi Membaca 6 jam

Hari ke-2 Modul 1: Kerangka Hak Asasi Manusia
•	 Sesi 1:  Pengantar Hak Asasi Manusia (2 jam)
•	 Sesi 2:  Hak Asasi Perempuan (1 jam)
•	 Sesi 3:  Kesetaraan dan Non-diskriminasi (2 jam)
•	 Latihan penutupan dan kuis pop (30 menit)

Sesi substantif: 5 jam 30 
menit

Ishoma: 2 jam 30 menit

Hari ke-3 Sesi Awal (1 jam)

Modul 1: Kerangka Hak Asasi Manusia (Lanjutan)
•	 Sesi 3:  Kesetaraan dan Non-diskriminasi (Lanjutan) (4 

jam)
•	 Latihan penutupan dan kuis pop (30 menit)

Sesi substantif: 5 jam 30 
menit

Ishoma: 2 jam 30 menit

Hari ke-4 Sesi Awal (1 jam)

Modul 1: Kerangka Hak Asasi Manusia (Lanjutan)
•	 Sesi 4:  Kewajiban Negara (3 jam)

Modul 2: Akses terhadap Keadilan sebagai Hak Asasi Manusia
•	 Sesi 1: Akses terhadap Keadilan di bawah Hukum Hak 

Asasi Manusia Internasional (1 jam)
•	 Latihan penutup dan kuis pop (30 menit)

Sesi substantif: 5 jam 30 
menit 

Ishoma: 2 jam 30 menit

Hari ke-5 Sesi Awal (1 jam)

Modul 2: Akses terhadap Keadilan sebagai Hak Asasi Manusia 
(Lanjutan)

•	 Sesi 1: Akses terhadap Keadilan berdasarkan Hukum 
Hak Asasi Manusia Internasional (Lanjutan) (30 menit)

•	 Sesi 2: Akses Perempuan terhadap  Keadilan di 
Indonesia (2 jam)

•	 Sesi 3: Mempromosikan Akses Perempuan terhadap 
Keadilan melalui Analisis Gender (1 jam)

•	 Latihan penutup dan kuis pop (30 menit)

Sesi substantif: 5 jam* 

Ishoma: 2 jam 30 menit

(*Ada tambahan 30 menit 
untuk Hari ke-5)
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Hari ke-6 Sesi Awal (1 jam)

Modul 3: Akses terhadap Keadilan dan Gender Stereotyping 
•	 Sesi 1:  Stereotip Gender  (1 jam dan 30 menit)
•	 Sesi 2:  Bahaya Stereotip Gender (2 jam 30 menit)
•	 Latihan penutup dan kuis pop (30 menit)

Sesi substantif: 5 jam 30 
menit 

Ishoma: 2 jam 30 menit

Hari ke-7 Sesi Awal (1 jam)

Modul 3: Akses terhadap Keadilan dan Stereotip Gender 
(Lanjutan)

•	 Sesi 2:  Bahaya Stereotip Gender (Lanjutan) (30 menit)

Modul 4: Akses Perempuan terhadap Keadilan dan Kekerasan 
terhadap Perempuan

•	 Sesi 1:  Kekuatan Budaya Hukum (45 menit)
•	 Sesi 2:  Melihat Kasus (2 jam 45 menit)
•	 Latihan penutup (30 menit)

Sesi substantif: 5 jam 30 
menit 

Ishoma: 2 jam 30 menit

Hari ke-8 Sesi Awal (1 jam)

Modul 4: Akses Perempuan terhadap Keadilan dan Kekerasan 
terhadap Perempuan (Lanjutan)

•	 Sesi 2: Melihat Putusan Kasus (Lanjutan) (1 jam 30 
menit)

Modul 5: Menggunakan Hukum Hak Asasi Manusia 
Internasional dalam Litigasi di Indonesia

•	 Sesi 1: Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dalam 
Litigasi di Indonesia (2 jam 30 menit)

•	 Latihan penutup (30 menit)

Sesi substantif: 5 jam 30 
menit 

Ishoma: 2 jam 30 menit

Hari ke-9 Sesi Awal (1 jam)

Modul 5: Menggunakan Hukum Hak Asasi Manusia 
Internasional dalam Litigasi Domestik (Lanjutan)

•	 Sesi 1: Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dalam 
Litigasi Domestik (Lanjutan) (30 menit)

•	 Sesi 2:  Aplikasi dalam kasus (3 jam)
•	 Latihan penutup (30 menit)

Sesi substantif: 5 jam* 

Ishoma: 2 jam 30 menit

*Ada tambahan 30 menit 
untuk Hari ke-9

Hari ke-
10

Sesi Awal (1 jam)

Modul 6: Melakukan Pengadilan dan Menulis Putusan
•	 Sesi 1: Pengadilan Semu (4 jam)
•	 Latihan penutup (30 menit)

Sesi substantif: 5 jam 30 
menit 

Ishoma : 2 jam 30 menit

Hari ke-
11

Sesi Awal (1 jam)

Modul 6: Melaksanakan Persidangan dan Menulis Putusan 
(Lanjutan)

•	 Sesi 2:  Menulis putusan (4 jam)

Sesi penutup (30 menit)

Sesi substantif: 5 jam 30 
menit 

Ishoma: 2 jam 30 menit



Modul Pelatihan untuk Pelatih 
Akses Perempuan terhadap Keadilan 5

SESI AWAL

Sesi Awal bertujuan untuk membangun suasana yang kondusif untuk belajar bersama, 
menginformasikan kepada peserta tentang tujuan pelatihan, melakukan perkenalan peserta satu sama 
lain kepada fasilitator, memberi peserta pandangan umum tentang isi pelatihan dan metode yang 
akan digunakan, memperkenalkan peserta terhadap bacaan dan materi pelatihan, dan mendorong 
peserta untuk menyetujui aturan dasar untuk pelatihan.  

TUJUAN SESI
	 Di akhir sesi ini, para peserta diharapkan telah: 

• Meninjau tujuan, isi modul, dan jadwal pelatihan;
• Mengenal sesama peserta dan fasilitator;
• Mengidentifikasi aturan dasar pelatihan; dan 
• Mengetahui mekanisme memberikan umpan balik saat pelatihan.

KEGIATAN SESI
•	 Perkenalan peserta dan fasilitator (1 jam)
•	 Presentasi tujuan pelatihan, isi modul, jadwal, dan materi (25 menit)
•	 Menyepakati aturan dasar (20 menit)
•	 Pengenalan mekanisme umpan balik (15 menit)

DURASI SESI
	 Durasi yang disarankan untuk Sesi Pendahuluan adalah  maksimum dua (2) jam.

BAHAN YANG DIBUTUHKAN
•		 DUHAM
•		 Tujuan pelatihan, isi dan jadwal
•		 Kertas flip chart 
•		 Kartu metaplan
•		 Spidol
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PERKENALAN PESERTA DAN FASILITATOR
Sejumlah metode dapat digunakan untuk sesi perkenalan peserta dan fasilitator.  Salah satu metode 
adalah meminta peserta dan fasilitator untuk menjawab pertanyaan yang dirancang; (1) untuk 
menekankan prinsip-prinsip dalam pelatihan dan (2) untuk memberikan para peserta dan fasilitator 
gambaran tentang pandangan pribadi mereka dan budaya yang berlaku dalam masyarakat tentang 
perempuan dan anak perempuan. Metode tersebut akan dijelaskan di bawah ini. Meskipun demikian, 
fasilitator dapat mengganti dengan metode lain.

Metode yang Disarankan:  Menjawab Pertanyaan
Mintalah setiap peserta untuk memperkenalkan diri sendiri dengan memberikan namanya dan 
menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut.  

1. Sebutkan  satu kesalahan yang Anda buat dalam hidup Anda yang tidak dapat Anda lupakan? 
2. Beri kami ungkapan atau ciptakan ungkapan Anda sendiri, yaitu  tentang perempuan atau anak 

perempuan (misalnya: “perempuan memegang separuh langit”)?

CATATAN UNTUK FASILITATOR

Fasilitator harus menangani sesi ini dengan hati-hati dan sensitif. Sesi ini bukan untuk 
mengonfrontasi para peserta tentang pandangan mereka tentang perempuan dan anak 
perempuan.  Fasilitator harus mengingatkan peserta untuk tidak menghakimi pandangan 
peserta lain yang diekspresikan melalui ungkapan yang mereka buat.

Fasilitator sebaiknya hanya mencatat ungkapan peserta  yang relevan dengan sesi-sesi dalam 
pelatihan. Fasilitator dapat menunjukkan keragaman pandangan yang diungkapkan ( jika perlu) 
dan menyatakan bahwa pelatihan dapat memberikan kesempatan bagi para peserta untuk 
meninjau kembali apa arti ungkapan-ungkapan yang muncul terkait dengan akses perempuan 
terhadap  keadilan.  

Jika terdapat kesalahan dalam proses diskusi oleh para peserta, fasilitator harus menekankan 
bahwa: 
1. Setiap orang melakukan kesalahan; 
2. Kesalahan bisa bersifat tidak berbahaya; 
3.  Namun demikian, kadang-kadang kesalahan dapat merugikan orang lain; 
4. Kesalahan bisa juga disebabkan oleh keyakinan yang salah mengenai pengalaman atau 

kenyataan orang lain; 
5. Penting untuk diingat bahwa beberapa kesalahan bisa diperbaiki ketika ada kesempatan; 
6. Pelatihan dapat memberikan kesempatan untuk melihat kembali pemahaman yang salah. 

Dengan demikian, penting bagi semua peserta untuk terlibat dan mendengarkan secara 
aktif serta bersikap terbuka terhadap pandangan orang lain saat berdiskusi.
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MENGENALKAN ATURAN DASAR 

Aturan dasar penting dalam memfasilitasi proses belajar. Karena peserta adalah orang dewasa, hal 
yang terbaik adalah aturan dasar berasal dari peserta dan mereka setuju dengan aturan-aturan ini. 
Salah satu metode untuk membuat aturan-aturan dasar adalah dengan menggunakan DUHAM.

 Instruksi:
Mintalah para peserta untuk merujuk pada salinan DUHAM. Mintalah setiap peserta untuk memilih 
satu hak yang ditemukan dalam DUHAM dan mengidentifikasi aturan dasar untuk pelatihan yang 
sesuai atau menyiratkan dukungan terhadap hak yang dipilih. Jawaban harus ditulis pada kartu 
metaplan yang selanjutnya akan direkatkan pada kertas flip chart dan ditempelkan di dinding.

Misalnya, jika seorang peserta memilih hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai 
aturan dasar, supaya konsisten dengan DUHAM, maka peserta pelatihan harus menghormati setiap 
pernyataan pendapat dari peserta lain selama pelatihan berlangsung dan menunjukkan rasa hormat, 
bahkan saat menyuarakan ketidaksetujuan  terhadap hal tertentu yang muncul dalam pelatihan.  

Setelah semua orang mengidentifikasi hak dan aturan dasar, minta para peserta untuk menegaskan 
persetujuan mereka terhadap semua aturan dasar yang telah diidentifikasi. Jika fasilitator berpikir 
bahwa masih terdapat aturan dasar  yang belum diungkapkan, fasilitator dapat mengungkapkan 
aturan tersebut dan bertanya kepada peserta apakah mereka dapat mengidentifikasi hak dalam 
DUHAM yang  sesuai dengan aturan tersebut. Tanyakan kepada peserta apakah mereka setuju dengan 
dimasukkannya aturan tersebut.  

Latihan ini memungkinkan peserta untuk memiliki rasa kepemilikan terhadap aturan dasar yang 
mereka susun dalam pelatihan. Hal ini juga dapat mendorong kepatuhan dari para peserta. 
 

PENGENALAN TERHADAP MEKANISME UMPAN BALIK

Sebuah pelatihan sangat penting memiliki mekanisme umpan balik. Mekanisme ini akan 
memungkinkan fasilitator dan peserta menilai efektivitas pelatihan dalam hal pembelajaran peserta 
dan kesesuaian metode yang digunakan. Mekanisme umpan balik akan memandu fasilitator dalam 
memodifikasi materi pelatihan ataupun metode ( jika diperlukan pada hari-hari berikutnya).

Dalam Sesi Awal, fasilitator harus memperkenalkan mekanisme umpan balik kepada para peserta dan 
mendorong agar para peserta bekerjasama untuk menggunakan mekanisme umpan balik.

Beberapa mekanisme umpan balik yang dapat digunakan adalah:
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 Evaluator
Mekanisme umpan balik ini akan membutuhkan tiga peserta untuk bertindak sebagai relawan 
evaluator di akhir setiap modul atau hari pelatihan. Para relawan evaluator akan bertemu dengan 
fasilitator selama sekitar satu (1) jam untuk mendapatkan umpan balik tentang bagaimana pelatihan 
dilakukan terkait dengan modul yang sedang dibawakan. Relawan evaluator harus meminta umpan 
balik kepada rekan mereka sesama peserta. Umpan balik ini akan disampaikan oleh relawan evaluator 
kepada fasilitator setelah sesi berakhir. Fasilitator harus meminta peserta menjadi relawan evaluator 
untuk tugas ini pada saat Sesi Awal. Diperlukan beberapa tim evaluator berbeda untuk setiap modul.

 Dinding Kebebasan
Fasilitator dapat membuat dinding kebebasan dengan memasang kertas flip chart di dinding dalam 
ruang pelatihan. Para peserta dapat menulis secara anonim pada dinding ini setiap umpan balik, 
saran, komentar, atau pendapat selama pelaksanaan pelatihan. Para peserta harus diberitahu tentang 
dinding kebebasan ini pada saat  Sesi Awal. 

 Kotak Pertanyaan
Sebuah kotak untuk menampung pertanyaan tertulis dari peserta juga dapat diletakkan di suatu 
tempat di dalam ruang pelatihan. Mekanisme ini ditujukan untuk peserta yang mungkin enggan 
mengajukan pertanyaan secara terbuka. Fasilitator harus memeriksa kotak ini setelah sesi atau selama 
istirahat dan di akhir setiap hari pelatihan. 

 Pengukur Suasana Hati
Fasilitator juga dapat membuat sebuah alat ukur suasana hati di dinding menggunakan kertas flip chart 
di dalam ruang pelatihan. Para peserta dapat menempelkan potongan emotikon untuk menunjukkan 
suasana belajar mereka pada akhir setiap hari pelatihan. Para peserta juga harus diberitahu mengenai 
pengukur suasana hati dalam Sesi Awal. Pengukur suasana hati dapat menggunakan kata-kata berikut 
ini:

Hari ini aku 
merasa…

Senang - belajar 
banyak

Merasa baik-
baik saja/belajar 
sesuatu

Tidak senang - 
tidak belajar sama 
sekali

Bingung

Hari ke-1

Hari ke-2

Hari ke-3

Hari ke 4
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 Kuis Pop
Disarankan agar kuis pop diadakan pada akhir setiap modul atau hari pelatihan (tergantung pada 
pilihan fasilitator) untuk menilai pembelajaran peserta. Kuis pop harus singkat (empat hingga delapan 
pertanyaan saja, tergantung pada sesi yang berlangsung hari itu), dan harus fokus hanya pada poin 
pembelajaran yang paling penting. Hasil kuis pop harus didiskusikan sebelum memulai  modul 
berikutnya.

Kuis-kuis pop dapat dilihat di dalam lampiran.

 Rekapitulasi
Mekanisme umpan balik lainnya adalah rekapitulasi. Fasilitator dapat meminta peserta untuk secara 
sukarela merekap sesi pelatihan hari atau modul sebelumnya. Rekap harus memuat ringkasan singkat 
tentang poin-poin utama yang dibahas selama hari/sesi/modul pelatihan sebelumnya. Ringkasan ini 
akan memberi para fasilitator sebuah gagasan tentang apakah para peserta telah menginternalisasi 
poin-poin utama yang dibahas selama hari/sesi pelatihan/modul sebelumnya.

SESI MEMbAcA
Mengingat terdapat sejumlah bacaan wajib dalam pelatihan ini, sesi membaca dianjurkan untuk 
mempersiapkan peserta memahami sesi/modul. Sesi membaca ini dapat dilakukan di sisa hari setelah 
sesi awal selesai dilakukan. Jika pelatihan dijadwalkan pada tanggal yang berbeda selama periode 
waktu tertentu, fasilitator dapat memutuskan untuk meminta peserta menjadwalkan sendiri sesi 
membaca mereka, atau untuk menyusun hari/sesi membaca saat para peserta akan diminta duduk 
bersama rekan mereka untuk membaca dan mendiskusikan bacaan tersebut bersama-sama.
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MODUL 1

Kerangka Hak Asasi 
Manusia
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MODUL 1
Kerangka Hak Asasi Manusia

TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah modul ini, peserta diharapkan memiliki kemampuan untuk: 

•	 Mengartikulasikan konsep hak asasi manusia dan prinsip-prinsipnya;
• Menjelaskan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sebagaimana ditafsirkan oleh badan-

badan pemantauan perjanjian HAM internasional;
• Mengidentifikasi, menjelaskan, dan menggambarkan kewajiban Negara Indonesia untuk 

menghormati, melindungi, memastikan, dan memenuhi hak asasi manusia;
• Mengidentifikasi hukum dan peraturan perundangan nasional yang mengintegrasikan konsep 

dan prinsip hak asasi manusia.

BACAAN WAJIB
• DUHAM dan semua Konvensi Hak Asasi Manusia di mana Indonesia menjadi Negara Pihak 

(Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial 
Budaya, Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial, Konvensi Internasional 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Hak-Hak Anak, Kovensi 
Anti Penyiksaan, Konvensi Internasional Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota 
Keluarganya, Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

• Konsep dan Prinsip Hak Asasi Manusia
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MUATAN MODUL
Sesi 1:  Pengantar Hak Asasi Manusia (2 jam dan 30 menit)
Sesi 2:  Hak Asasi Perempuan (1 jam)
Sesi 3:  Kesetaraan dan Non-diskriminasi (6 jam)
Sesi 4:  Kewajiban Negara (3 jam)

Latihan penutup dan kuis pop (30 menit)

 

DURASI MODUL
Durasi yang disarankan modul ini adalah tiga belas jam.

SESI 1
Pengantar Hak Asasi Manusia

TUJUAN PEMBELAJARAN:
Di akhir sesi ini, para peserta harus memiliki kemampuan untuk:

• membahas sejarah hak asasi manusia;
• menjelaskan konsep hak asasi manusia dan dimensinya;
• mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia;
• menjelaskan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pengembangan dan promosi hak 

asasi manusia.

BACAAN DAN MATERI YANG DIPERLUKAN 
• Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM);
• Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik;
•	 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
•	 Konsep dan Prinsip Hak Asasi Manusia (Handout);
•	 Video: “Apa Itu Hak Asasi Manusia?”, dapat diakses di https://www.humanrights.com/what-are-

human-rights/brief-history/;
•	 Video: “Apa Itu Hak Asasi Manusia Universal?”, dapat diakses di https://www.youtube.com/

watch?v=nDgIVseTkuE.
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MUATAN SESI:
Kegiatan 1: Presentasi dan diskusi video: Apa itu Hak Asasi Manusia? (1 jam 30 menit)
Kegiatan 2: Kuis membaca dan pleno (Hak Asasi Manusia) (1 jam)
  

Kegiatan 1:  Presentasi dan Diskusi Video:
Apa Itu Hak Asasi Manusia?

 Instruksi untuk Fasilitator: 

Tunjukkan dua video, “Apa Itu Hak Asasi Manusia?” dan “Apa Itu Hak Asasi Manusia Universal?”, 
karena video dalam bahasa Inggris dan akan membutuhkan penerjemahan dari seorang penerjemah, 
tunjukkan video dalam beberapa bagian. Fasilitator harus memutuskan harus menghentikan video 
pada bagian mana, tergantung pada seberapa cepat penerjemah dapat menerjemahkan narasi video 
dan seberapa cepat peserta dapat memahami pesan-pesan tersebut. Fasilitator dapat memutuskan 
untuk mengulang bagian-bagian video bila diperlukan. Namun, untuk video pertama, disarankan agar 
fasilitator menghentikan video pada menit ke 1:30 dan 5:20 dan memproses setiap bagian sebelum 
melanjutkan dengan video hingga akhir.

Setelah setiap bagian ditunjukkan, fasilitator harus meminta peserta: (1) menyatakan poin-poin utama 
yang telah mereka pelajari dari video; dan (2) membagikan pendapat atau komentar mereka tentang 
video tersebut. Fasilitator harus menekankan dan melengkapi poin yang diajukan oleh peserta, jika 
perlu.  

Berikut ini adalah poin-poin/konsep ini yang harus dipastikan oleh fasilitator muncul dalam diskusi:

POIN-POIN INTI DARI VIDEO PERTAMA
“Apa itu Hak Asasi Manusia?” (9:51 menit)

Bagian 1 (dari 0:00 hingga 1:30)
1. Orang-orang memiliki pemahaman dan pendapat yang berbeda tentang hak asasi manusia. 

Sebagian orang mengalami kesulitan dalam mendefinisikan hak asasi manusia. Yang lain 
percaya bahwa konsep hak asasi manusia itu rumit.

2. Salah satu definisi adalah bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia hanya 
karena mereka manusia.

3. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang, tanpa memandang usia, jenis kelamin, 
agama, ras, etnis, ekonomi, sosial, atau status lainnya. Ini adalah prinsip universalitas hak 
asasi manusia. 
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Bagian 2 (1: 31-5: 20)
1. DUHAM adalah dokumen yang paling diterima secara luas tentang hak asasi manusia. 

Dokumen ini memuat 30 hak asasi manusia.
2. DUHAM muncul setelah sejarah panjang perjuangan di berbagai belahan dunia terhadap 

gagasan mengenai ‘hak’. Perjuangan ini termasuk penghapusan perbudakan, penghormatan 
terhadap kebebasan beragama, dan pengakuan hak-hak individu/kelompok melawan 
kekuasaan absolut raja, termasuk juga gerakan perjuangan kemerdekaan rakyat melawan 
penjajahan.

3. Pengembangan gagasan hak termasuk kelahiran konsep hukum kodrati  (‘masyarakat secara 
kodrati mengikuti hukum tertentu bahkan jika mereka tidak diberitahu untuk mengikutinya’) 
dan hak-hak kodrati  (‘hak-hak ini tidak hanya diciptakan; melainkan lahir alamiah’).  

4. Meskipun perjuangan untuk pengakuan dan penghormatan atas hak memiliki sejarah 
panjang, istilah hak asasi manusia muncul hanya setelah pendirian PBB pada tahun 
1945, setelah berakhirnya Perang Dunia II. Piagam PBB menyatakan bahwa salah satu 
tujuannya adalah ‘untuk menegaskan kembali keyakinan terhadap hak asasi manusia yang 
fundamental, dalam martabat dan harga diri manusia, persamaan hak antara laki-laki dan 
perempuan dan negara-negara besar dan kecil’.  

Bagian 3 (5:21-akhir)
1. Setelah Piagam PBB, Majelis Umum PBB mengadopsi DUHAM  pada tahun 1948 yang 

mencantumkan hak asasi manusia berlaku bagi semua orang.
2. Terlepas dari kesepakatan negara-negara bahwa serangkaian hak dalam DUHAM berlaku 

untuk semua, pelanggaran hak asasi manusia terus berlanjut. Ribuan anak-anak mati 
kelaparan setiap hari, ribuan orang berada di penjara karena mengutarakan pikiran mereka, 
lebih dari satu miliar orang dewasa tidak dapat membaca, dan jutaan orang masih dijadikan 
budak hari ini. Pelanggaran-pelanggaran itu terus berlanjut meskipun telah banyak 
dokumen, konvensi, dan perjanjian yang disepakati setelah DUHAM diadopsi, yang ditujukan 
untuk memberi kekuatan hukum pada hak asasi manusia. 

3. Siapa yang akan membuat hak asasi manusia menjadi kenyataan? Orang-orang yang 
memperjuangkan hak asasi manusia bukanlah manusia super. Mereka adalah orang-
orang dari semua lapisan masyarakat yang menyadari bahwa hak asasi manusia bukan 
hanya pelajaran sejarah, bukan hanya kata-kata di halaman buku, bukan tentang pidato. 
Hak asasi manusia adalah pilihan yang kita buat setiap hari sebagai manusia. Hak-hak ini  
adalah tanggung jawab kita semua untuk saling menghormati satu sama lain, untuk saling 
membantu, dan untuk melindungi mereka yang membutuhkan. Hak asasi manusia dimulai 
di tempat-tempat yang dekat dengan Anda, di rumah, dan lingkungan sekitar kita. Jika hak 
asasi manusia tidak memiliki makna di sana, hak asasi manusia tidak akan memiliki makna 
di manapun.
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POIN-POIN INTI DARI VIDEO KEDUA
“Apa itu Hak Asasi Manusia Universal?” (5 menit)

1. Setiap orang berhak atas hak asasi manusia dan kebebasan yang sama. Hak-hak ini bukanlah 
hak istimewa yang dihadiahkan kepada seseorang. Hak-hak ini tidak bisa dicabut. Hak asasi 
manusia tidak dapat dicabut dan bersifat universal.  Namun, mempraktikkan HAM ternyata 
tidak mudah.

2. Konsep modern hak asasi manusia muncul dari reruntuhan Perang Dunia II dengan 
pembentukan PBB. Salah satu tujuannya adalah untuk menegaskan kembali keyakinan pada 
hak asasi manusia yang mendasar. 

3. DUHAM yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB  pada tahun 1948 meletakkan dasar-dasar 
hukum hak asasi manusia internasional modern. DUHAM memuat hak dan kebebasan 
yang mencakup hak-hak sipil dan politik, dan sosial, ekonomi, dan budaya.  DUHAM tidak 
menentukan hierarki hak, melainkan menegaskan universalitas, ketidakterpisahan, dan 
interdependensi hak.  

4. Hak-hak sipil dan politik merupakan satu dimensi hak asasi manusia.  Dimensi lain mencakup 
hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dimensi ketiga hak asasi manusia mengacu pada hak 
kolektif atau kelompok. Contoh hak kelompok atau kolektif adalah hak untuk pembangunan, 
hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas perdamaian, hak masyarakat adat, dan hak 
atas lingkungan yang sehat.

5. Hukum hak asasi manusia internasional telah berkembang sejak adopsi. DUHAM. 
Hingga saat ini, terdapat  sembilan (9) perjanjian pokok internasional hak asasi manusia 
internasional. Indonesia adalah Negara Pihak untuk  delapan (8) dari sembilan perjanjian 
pokok internasional tersebut.

6. Meskipun pertumbuhan hukum hak asasi manusia internasional, pelanggaran hak asasi 
manusia terus berlanjut. Beberapa masalah yang diangkat dalam hal ini adalah: (a) masalah 
penegakan hak asasi manusia dan lemahnya mekanisme untuk menangani pelanggaran 
(misalnya, hukum hak asasi manusia internasional tidak dapat memaksa negara untuk 
mengubah kebijakan mereka atau memberi kompensasi kepada korban); (b) terdapat 
pertanyaan tentang universalitas: negara-negara Barat mendominasi dalam pengembangan 
hak asasi manusia, terdapat bias umum untuk hak sipil dan politik terhadap  hak ekonomi, 
sosial, budaya, dan hak individu atas hak kolektif/kelompok.

7. Di sisi lain, hukum hak asasi manusia internasional telah menetapkan standar dan 
membantu para aktivis dalam kampanye mereka.  Akan tetapi, tidak semua mekanisme hak 
asasi manusia lemah, misalnya yang baik adalah Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia.

8. Hak asasi manusia bersifat dinamis. Hukum hak asasi manusia berkembang.
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CATATAN UNTUK FASILITATOR

Fasilitator harus menekankan bahwa hukum hak asasi manusia mencakup  internasional maupun 
domestik. Konstitusi Indonesia, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, 
dan hukum nasional  mengakui, melindungi, dan menerapkan hak asasi manusia (misalnya, UU 
No. 39/1999), bersama dengan hukum hak asasi manusia internasional, merupakan bagian dari 
kerangka hak asasi manusia Indonesia. UU No. 39/1999  dalam Pasal 7 mengatur:

“Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia 
yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.”

Kegiatan 2:  Sesi Membaca dan Kuis Pleno
(Prinsip Hak Asasi Manusia)

Pada awal kegiatan ini, fasilitator akan bertanya kepada peserta apakah mereka mengingat prinsip-
prinsip hak asasi manusia yang telah disebutkan dalam video yang ditampilkan sebelumnya. Para peserta 
harus dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip universalitas, tidak dapat direnggut (inalienability), tidak 
dapat dipisahkan (indivisibility), dan saling tergantung (interdependence). Fasilitator harus mengatakan 
bahwa ada satu lagi prinsip hak asasi manusia yaitu prinsip keterkaitan hak asasi manusia. Fasilitator 
dapat merujuk pada materi Konsep dan Prinsip Utama HAM untuk penjelasan prinsip keterkaitan.

Setelah ini, fasilitator akan meminta peserta untuk membaca dan mempelajari konsep/prinsip #1 
hingga 9 dalam Konsep dan Prinsip Hak Asasi Manusia.   

Fasilitator harus memberi peserta 30 menit untuk membaca.

Setelah membaca, fasilitator akan meminta peserta untuk menjawab kuis pleno agar mereka dapat 
menerapkan apa yang telah mereka baca dan untuk memeriksa pemahaman mereka tentang konsep/ 
prinsip. Fasilitator akan menunjukkan serangkaian situasi berikut dalam presentasi slide dan meminta 
para peserta untuk secara kolektif mengidentifikasi prinsip hak asasi manusia yang diilustrasikan atau 
dilanggar. Fasilitator harus meminta peserta untuk menjelaskan mengapa mereka mengidentifikasi 
suatu prinsip tertentu.  Fasilitator harus siap untuk menjelaskan lebih lanjut prinsip yang diilustrasikan 
atau dilanggar dalam setiap situasi.

Kuis pleno ini tidak boleh lebih dari 30 menit.
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Kuis Pleno
Apa prinsip hak asasi manusia yang diilustrasikan atau dilanggar di bawah ini?

1. Konstitusi Negara Z menetapkan bahwa hak asasi manusia tidak berlaku bagi perempuan 
ketika hak bertentangan dengan peran mereka dalam keluarga atau tidak mendukung 
peran perempuan sebagai ibu. 

 (Prinsip-prinsip yang dilanggar: prinsip universalitas dan hak asasi manusia yang tidak dapat 
dipisahkan)

2. Pemerintah X menemukan bahwa seseorang bernama Y adalah misionaris asing yang 
bekerja dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal di komunitas miskin dalam 
proyek pendidikan dan pelatihan.  Pemerintah X meminta Y ditangkap tanpa surat perintah 
dan ditahan tanpa adanya tuntutan untuk diadili. Y mengeluh bahwa hak asasi manusianya 
telah dilanggar. Pemerintah X menjawab bahwa Y bukan warga negara X dan karena itu 
tidak berhak atas perlindungan hak asasi manusia oleh Pemerintah X. 

 (Prinsip yang dilanggar: prinsip universalitas hak asasi manusia)

3. Negara A adalah negara yang relatif kaya dibandingkan dengan negara-negara tetangganya. 
Negara ini memiliki kelas menengah yang besar dan tingkat pengangguran kurang 
dari 3%. Negara A juga memiliki salah satu sistem perawatan kesehatan dan pendidikan 
terbaik di dunia.  Penduduknya menikmati layanan perawatan kesehatan gratis, termasuk 
rawat inap, dan pendidikan gratis hingga universitas. Namun, warganya tidak diizinkan 
untuk berkumpul secara terbuka untuk mengekspresikan pendapat mereka. Semua media 
massa dikendalikan. Setiap kali Negara A dikritik tentang ini, mereka menanggapi dengan 
mengatakan bahwa mereka mengurus hak ekonomi dan kesejahteraan warganya, yang 
jauh lebih penting daripada hak sipil dan politik.

 (Prinsip yang dilanggar: prinsip ketidakterpisahan hak asasi manusia)

4. Pemerintah Y baru saja menyelesaikan tinjauannya tentang masalah sosial warganya. 
Salah satu temuan adalah bahwa masyarakat dengan persentase perempuan yang telah 
menyelesaikan pendidikan universitas tinggi  memiliki tingkat partisipasi politik perempuan 
dalam lembaga-lembaga publik dan organisasi masyarakat yang juga lebih tinggi 
dibandingkan dengan masyarakat yang kaum perempuannya kurang berpendidikan atau 
tidak banyak yang mencapai universitas.  Kematian ibu dan anak serta tingkat kemiskinan 
juga lebih rendah. Tingkat kekerasan berbasis gender terhadap perempuan juga lebih 
rendah.

 (Prinsip yang diilustrasikan: prinsip interdependensi hak asasi manusia)

5. Pengadilan Negeri B menyidangkan kasus yang diajukan oleh masyarakat miskin yang 
menggugat bahwa hak mereka atas pangan telah dilanggar karena tidak tersedianya beras 
dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat. Masyarakat ini terletak di daerah terpencil 
yang menderita kekeringan dan kelaparan selama lima tahun terakhir. Sebagian besar 
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anggota masyarakat, yang kebanyakan perempuan dan anak-anak, menderita kelaparan dan 
kekurangan gizi.  Hal ini telah menyebabkan kematian hampir seribu orang dalam dua belas 
bulan terakhir. Para pembuat petisi berpendapat bahwa situasinya menuntut dilakukannya 
intervensi positif oleh pemerintah. Mereka meminta pengadilan untuk memerintahkan 
pemerintah menyediakan makanan bagi mereka untuk mencegah kematian. Konstitusi 
Negara B tidak menjamin hak atas pangan warganya, yang dijamin hanyalah hak untuk 
hidup. Para pemohon mengklaim bahwa hak mereka atas pangan dijamin berdasarkan 
Konstitusi, yang mencakup hak untuk hidup.  Pemerintah menentang interpretasi ini. 

 (Prinsip yang diilustrasikan: prinsip keterkaitan hak asasi manusia)

AKTIVITAS UNTUK MEMPERKUAT PEMBELAJARAN

Lomba Hak Asasi Manusia

Bagilah peserta menjadi dua kelompok. Para anggota kelompok akan berdiri di belakang titik A. 
Setiap kelompok akan menunjuk seorang pemain yang akan berlari dari titik A ke titik B. Pada titik B 
terdapat  kertas flip chart yang akan digunakan pemain untuk menulis jawaban atas pertanyaan yang 
akan diberikan oleh fasilitator, ditulis di secarik kertas. Pemain akan berkonsultasi dengan anggota 
kelompoknya tentang jawaban atas pertanyaan sebelum berlari dari titik A ke titik B untuk menuliskan 
jawaban pada kertas flip chart. Setelah menulis jawaban, pemain akan kembali ke kelompoknya di titik 
A dan menerima pertanyaan berikutnya dari fasilitator dan menjawabnya. Pemain akan berkonsultasi 
lagi dengan kelompoknya sebelum berlari ke titik B untuk menuliskan jawabannya. Sebanyak tiga 
pertanyaan akan diberikan oleh fasilitator. Kelompok yang selesai pertama dan dengan jawaban paling 
tepat memenangkan permainan. Jika kelompok yang selesai pertama memiliki jawaban yang kurang 
tepat daripada kelompok kedua, yang terakhir menang.  

Pertanyaan-pertanyaan yang dapat  ditanyakan adalah:
1. Berikan tiga prinsip CEDAW (Jawaban: kesetaraan, non-diskriminasi, dan kewajiban negara)
2. Berikan prinsip hak asasi manusia (Jawaban: universalitas, ketidakterpisahan, tidak dapat 

direnggut, saling tergantung satu sama lain, dan keterkaitan)
3. Apa saja tiga jenis diskriminasi? (Jawaban: langsung, tidak langsung, dan interseksional) 
 Kegiatan ini sebaiknya maksimal selama 15 menit.
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SESI 2
Hak Asasi Perempuan

TUJUAN PEMBELAJARAN
Di akhir sesi ini, para peserta harus telah memiliki kemampuan untuk: 

• Mengidentifikasi beberapa bentuk ketidaksetaraan dan diskriminasi yang dialami perempuan 
dan anak perempuan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

• Mengidentifikasi peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah perjuangan untuk pengakuan dan 
perlindungan hak asasi manusia perempuan secara global.

MUATAN SESI
Kegiatan: Presentasi video dan diskusi pleno (1 jam)

BAHAN:
Global Voices: Hak-Hak Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia (3:41), dapat diakses di
https://www.youtube.com/watch?v=SS7I0izxW8U

Perjalanan Hak-Hak Perempuan (1:56), dapat diakses di
https://www.youtube.com/watch?v=-lb3FwhlyRI

  

KEGIATAN: PRESENTASI VIDEO DAN DISKUSI PLENO

Fasilitator akan menunjukkan kepada para peserta dua video, Global Voices: Hak-Hak Perempuan 
sebagai Hak Asasi Manusia dan Perjalanan Hak-hak Perempuan.

Setelah presentasi video pertama, fasilitator akan melibatkan peserta dalam diskusi tentang 
pertanyaan-pertanyaan berikut:
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1. Apa bentuk ketidaksetaraan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan yang 
dibahas dalam video?
Jawaban: (a) kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak perempuan seperti 
kekerasan fisik dan perkosaan yang dilakukan oleh pasangan, anggota keluarga, dan lainnya, baik 
pada masa damai dan dalam situasi konflik; (b) sunat perempuan; (c) prostitusi paksa; (d) aborsi 
untuk memilih jenis kelamin tertentu (sex-selective) terhadap janin perempuan dan pembunuhan 
bayi serta penelantaran anak-anak perempuan; (e) tidak memberikan pendidikan untuk perempuan 
dan anak perempuan; (f) buta huruf perempuan dan anak perempuan; (g) kerentanan pekerjaan; 
(h) banyak beban yang ditimbulkan oleh pembagian kerja secara seksual; (i) kemiskinan.

2. Apakah bentuk-bentuk ketidaksetaraan dan diskriminasi itu juga terdapat di Indonesia?

Setelah diskusi, fasilitator akan menampilkan video kedua. Setelah presentasi video, fasilitator akan 
melibatkan peserta dalam diskusi tentang pertanyaan-pertanyaan berikut:
1. Sebutkan hak-hak perempuan yang menjadi fokus dari kampanye sebelum tahun 1945 yang 

diperlihatkan dalam video?  
Jawaban: kebebasan dari perbudakan, hak untuk memilih, hak untuk bekerja/hak untuk lepas dari 
diskriminasi dalam pekerjaan/hak atas kondisi pekerjaan atau kerja yang adil dan manusiawi.

2. Sebutkan tonggak sejarah di tingkat internasional yang terkait dengan perlindungan dan promosi 
hak asasi manusia perempuan yang ditampilkan dalam video?
Jawaban: (a) adopsi DUHAM pada 1945; (b) tahun 1975 adalah Tahun  Internasional Perempuan; (c) 
Konferensi Dunia keempat tentang perempuan; (d) adopsi CEDAW pada tahun 1975; (e) pengakuan 
bahwa hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia dimulai dari Konferensi Dunia Wina 1993 
tentang HAM hingga Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan pada tahun 1995; (f) Resolusi 
Dewan Keamanan 1325 tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan pada tahun 2000; (g) 
Resolusi Dewan Keamanan 1820 tentang kekerasan seksual dalam konflik pada tahun 2008; (h) 
Lahirnya UN Women pada tahun 2012; dan (i) berkembangnya gerakan perempuan di seluruh 
dunia.

POIN-POIN PENTING YANG AKAN DISOROTI

Fasilitator harus menyoroti poin-poin berikut selama diskusi:

1. Awal perjuangan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 
perempuan yang  berfokus pada: 

A. pengakuan status perempuan kulit berwarna sebagai manusia (bukan budak yang 
dianggap sebagai milik atau harta) bersama dengan laki-laki  kulit berwarna (yaitu, 
gerakan untuk penghapusan perbudakan); 

B. pengakuan perempuan sebagai warga negara yang harus memiliki hak yang sama 
dengan laki-laki di bidang politik (yaitu kampanye untuk memberikan perempuan hak 
pilih, meliputi hak untuk memilih dan dipilih);  
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C. perlindungan pekerja perempuan di dunia ruang kerja publik (yaitu upah yang adil,  
kondisi kerja yang adil, dll).  

 Sementara hak-hak pilih telah menjadi hak universal perempuan di seluruh dunia, perjuangan 
dalam hal ini telah bergerak untuk memastikan bahwa perempuan cukup terwakili di kantor 
publik atau bahwa sejumlah besar perempuan ditempatkan di posisi kepemimpinan publik. 
Masalah perbudakan masih relevan karena perbudakan masih ada, tetapi bentuknya telah 
disebut sebagai bentuk modern dari perbudakan atau praktik yang mirip perbudakan 
(misalnya prostitusi paksa, perdagangan seks, dan kerja paksa). Hak atas kondisi kerja yang 
adil dan menguntungkan adalah hak yang sangat relevan bagi perempuan saat ini karena 
kerentanan mereka dalam pekerjaan dan berbagai bentuk diskriminasi yang mereka alami di 
tempat kerja.

2. Adopsi DUHAM pada tahun 1945 memulai pengembangan norma dan standar yang berkaitan 
dengan hak asasi manusia perempuan. Penerapan CEDAW pada tahun 1979 merupakan 
tonggak utama dalam gerakan untuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-
hak asasi perempuan. Namun, sebelum CEDAW, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan 
Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya telah melarang 
diskriminasi jenis kelamin mulai tahun 1966, ketika perjanjian-perjanjian ini diadopsi. Empat 
konferensi dunia tentang perempuan serta Konferensi Dunia Wina tentang Hak Asasi 
Manusia menyoroti masalah dan keprihatinan perempuan dan mengadopsi program aksi 
bagi pemerintah untuk melangkah sesuai dengan kewajiban mereka untuk menghormati, 
melindungi, memastikan, dan memenuhi hak asasi perempuan.

3. CEDAW memiliki Protokol Opsional yang menetapkan dua prosedur: prosedur komunikasi 
dan prosedur penyelidikan. Kedua prosedur ini memungkinkan individu dan kelompok untuk 
mengajukan keluhan atau mengajukan permintaan untuk penyelidikan pelanggaran hak 
asasi manusia perempuan berdasarkan CEDAW kepada Komite Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Terhadap Perempuan (Komite CEDAW). Indonesia bukan merupakan Negara 
Pihak Protokol Opsional untuk CEDAW sehingga kedua prosedur tersebut tidak berlaku untuk 
Indonesia. 

 (Catatan: fasilitator harus membaca tentang Protokol Opsional untuk CEDAW agar dapat 
menjawab pertanyaan peserta tentang Protokol Opsional)
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SESI 3
Kesetaraan dan Non-Diskriminasi

TUJUAN PEMBELAJARAN
Di akhir sesi ini, para peserta harus memiliki kemampuan:

• Menjelaskan prinsip dan konsep kesetaraan (baik formal maupun substantif), diskriminasi 
langsung, diskriminasi tidak langsung, dan diskriminasi Interseksionalitas (titik temu);

• Menerapkan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam kasus-kasus konkret.  

 

MUATAN SESI 
Kegiatan 1: Presentasi video (CEDAW) (1 jam) 
Kegiatan 2: Sesi membaca kelompok dan kuis pleno (2 jam 30 menit)
Kegiatan 3: Lokakarya (2 jam 30 menit)

BACAAN DAN BAHAN:
• CEDAW 
• Kovenan Hak-Hak  Sipil dan Politik 
• Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial Budaya 
• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
• UU No. 7/1984 tentang ratifikasi CEDAW
• UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia
• Konsep dan Prinsip Hak Asasi Manusia (Handout)
• Tiga video tentang Prinsip-Prinsip CEDAW 

Prinsip kesetaraan substantif: 
https://www.youtube.com/watch?v=zYdB1h6W3nE (5:42)

Prinsip non-diskriminasi:
https://www.youtube.com/watch?v=hSl7Xb0lcdk (8:42)

Prinsip kewajiban Negara: 
https://www.youtube.com/watch?v=SWTCgqWdUF4 (5:19)
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Kegiatan 1: Presentasi Video (cEDAW)
Para peserta akan diperlihatkan tiga video tentang CEDAW, masing-masing berfokus pada salah satu 
dari tiga prinsip CEDAW: kesetaraan, non-diskriminasi, dan kewajiban negara. Setelah setiap presentasi 
video, fasilitator akan bertanya kepada peserta jika mereka memiliki pertanyaan tentang apa yang 
telah mereka tonton. Fasilitator harus siap menjawab setiap dan semua pertanyaan tentang CEDAW.

Fasilitator dapat memutuskan untuk mengulang video bila diperlukan.

Kegiatan ini tidak melebihi dari satu (1) jam.

Kegiatan 2: Sesi Membaca Kelompok dan
Kuis Pleno

Fasilitator akan membagi peserta menjadi empat kelompok. Semua kelompok akan diberi satu (1) jam 
untuk membaca bahan bacaan berikut:

•	 Artikel 1 sampai 16 dari CEDAW;
•	 Pasal 2, ayat 1, Pasal 3, dan Pasal 26 Kovenan Internasional Hak-Hak  Sipol;
• Pasal 2, ayat 2, dan Pasal 3 dari Kovenan Internasional Hak-Hak Ekosob; 
• Pasal 27 (1), 28D (1), dan 28I (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• UU No. 7/1984 tentang ratifikasi CEDAW;
•	 Pasal 3, 5 (1), 7 (2), dan 17 UU No. 39/1999;
• Konsep persamaan formal dan substantif dan diskriminasi langsung, tidak langsung, dan 

interseksionalitas dalam handout Konsep dan Prinsip Hak Asasi Manusia.

Fasilitator akan menjelaskan kepada peserta bahwa tujuan dari tugas membaca dalam kelompok adalah 
untuk menyediakan ruang bagi peserta untuk belajar bersama, saling bertanya, dan mendiskusikan isi 
bacaan untuk memfasilitasi pemahaman. 

CATATAN UNTUK FASILITATOR

Setelah sesi membaca, fasilitator akan bertanya kepada peserta apakah konsep kesetaraan 
formal, kesetaraan substantif, dan diskriminasi langsung, tidak langsung, dan interseksional 
jelas bagi mereka. Fasilitator harus siap untuk menjelaskan lebih lanjut konsep-konsep tersebut 
dan mengilustrasikannya dengan memberikan contoh.

Selanjutnya, fasilitator akan bertanya kepada peserta apakah terdapat konflik antara standar 
kesetaraan dan non-diskriminasi di bawah hukum hak asasi manusia internasional dan yang 
terdapat di dalam UUD 45 dan peraturan perundangan di Indonesia, khususnya UU No. 39/1999.  
Jawaban untuk ini harus TIDAK ADA, tetapi fasilitator harus mengangkat adanya kemungkinan 
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bahwa terdapat hukum/peraturan domestik di Indonesia yang mungkin diskriminatif. Contoh-
contoh ini termasuk dalam modul-modul selanjutnya.

Fasilitator harus menekankan bahwa aturan berdasarkan hukum hak asasi manusia 
internasional, sesuai dengan prinsip kewajiban negara, adalah bahwa organ-organ negara harus 
menafsirkan dan menerapkan hukum domestik dengan cara yang konsisten dan yang sesuai 
dengan kewajiban negara berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional.  

Fasilitator juga harus menekankan bahwa Pasal 7 ayat 2 Konstitusi Indonesia menyatakan 
bahwa “Ketentuan yang ditetapkan dalam hukum internasional mengenai hak asasi manusia 
yang diratifikasi oleh Republik Indonesia, diakui berdasarkan Undang-Undang ini sebagai yang 
mengikat secara hukum di Indonesia”.

Setelah diskusi, fasilitator akan menunjukkan kepada peserta pernyataan/situasi singkat di bawah 
dengan menggunakan layar LCD. Para peserta akan diminta untuk mengidentifikasi apakah 
pernyataan/situasi menggambarkan kesetaraan formal, kesetaraan substantif, diskriminasi langsung, 
diskriminasi tidak langsung, atau diskriminasi interseksional. Peserta akan diminta untuk menjelaskan 
jawaban mereka.  Fasilitator harus siap untuk mengklarifikasi konsep-konsep tersebut, sebagaimana 
diilustrasikan dalam pernyataan/situasi yang diberikan, bila diperlukan.

KUIS PLENO

Apa yang diilustrasikan sebagai berikut: (a) kesetaraan formal; (b) kesetaraan substantif; (c) 
diskriminasi langsung; (d) diskriminasi tidak langsung; atau (e) diskriminasi interseksional?

1. Pemerintah Negara Bagian Y mengesahkan undang-undang yang melarang perempuan 
yang menikah dan memiliki anak di bawah umur untuk bekerja di luar negeri. Menurut 
Negara Y, seorang ibu harus merawat anak-anak sampai mereka mencapai usia dewasa.

 (Jawaban: diskriminasi langsung)

2. Undang-undang menyatakan bahwa perkosaan dapat dilakukan oleh siapa pun, tanpa 
memandang jenis kelamin, dan terhadap siapa pun, juga tanpa memandang jenis kelamin.
(Jawaban: kesetaraan formal)

3. Berdasarkan hukum adat sebuah suku pribumi, hanya laki-laki yang dapat mewarisi tanah. 
Ketika tidak ada anak laki-laki yang mewarisi tanah dari orang tua yang meninggal, tanah 
itu dilimpahkan ke kerabat laki-laki terdekat bahkan jika ada anak perempuan yang masih 
hidup.     
(Jawaban: diskriminasi langsung)
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4. Di Negara X, hukuman yang dijatuhkan bagi laki-laki yang melakukan kekerasan dalam 
rumah tangga terhadap istri mereka adalah hukuman penjara atau denda. Dalam 
praktiknya, istri kadang-kadang dipaksa membayar denda menggunakan uang keluarga 
karena undang-undang menyatakan bahwa denda dapat dibebankan terhadap aset 
keluarga. 
(Jawaban: diskriminasi tidak langsung)

5. Berdasarkan perjanjian kerja bersama antara Perusahaan Penerbangan X dan serikat 
pekerja, usia pensiun untuk semua karyawan, kecuali pramugari perempuan, adalah 60 
tahun. Untuk pramugari perempuan, usia pensiun adalah 40 tahun, tetapi perusahaan 
memiliki pilihan untuk terus mempekerjakan mereka di beberapa posisi lain, dalam hal ini 
usia pensiun 60 tahun akan berlaku bagi mereka. 
(Jawaban: diskriminasi langsung)

6. Satu penelitian di masyarakat miskin menunjukkan bahwa hanya 30% anak perempuan 
bersekolah, dibandingkan dengan sekitar 80% anak laki-laki. Pemerintah memutuskan 
untuk menerapkan program pemberian insentif keuangan kepada keluarga yang akan 
mengirim anak perempuan mereka ke sekolah.

 (Jawaban: kesetaraan substantif [melalui tindakan afirmatif])

7. Di suatu firma hukum, bos perempuan hanya menugaskan pengacara laki-laki untuk 
berurusan dengan penegak hukum. Dia menjelaskan bahwa berbahaya bagi pengacara 
perempuan untuk berurusan dengan penegak hukum. Pada suatu kesempatan, pengacara 
laki-laki dan perempuan harus mengunjungi klien di penjara. Sesuai dengan kebijakan bos 
perempuan, pengacara perempuan tetap berada di dalam mobil sementara pengacara laki-
laki masuk penjara untuk berbicara dengan klien.

 (Jawaban: diskriminasi langsung)

8. Mahkamah Agung Negara A memulai program pelatihan untuk pengacara laki-laki dan 
perempuan yang ingin menjadi hakim. Program pelatihan berlangsung selama satu 
tahun.  Di bawah program ini, para pengacara harus menghadiri kelas setiap hari kecuali 
pada hari Minggu mulai jam 8 pagi sampai jam 6 malam. Banyak pengacara perempuan 
yang ingin menjadi hakim tidak dapat menghadiri program karena mereka tidak dapat 
meninggalkan anak-anak mereka selama jam makan siang dan pada hari Sabtu, suami 
mereka mengharuskan mereka untuk pulang sebelum jam 6 sore di malam hari untuk 
memasak makan malam. 

 (Jawaban: diskriminasi tidak langsung)

9. Perusahaan Y membanggakan diri sebagai perusahaan yang menjunjung kesetaraan 
kesempatan. Perusahaan ini mempekerjakan perempuan sebanyak mungkin ketika ada 
pelamar yang memenuhi syarat. Namun, Perusahaan Y telah memperhatikan bahwa 
banyak agen penjualan perempuannya mengundurkan diri setelah satu tahun atau lebih. 
Mereka memutuskan untuk menyelidiki alasannya. Ditemukan bahwa perempuan yang 



Modul Pelatihan untuk Pelatih 
Akses Perempuan terhadap Keadilan28

mengundurkan diri tidak menyukai atau menolak mengikuti “kebijakan menjamu” klien 
potensial, yang dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan.  
(Jawaban: diskriminasi tidak langsung)

10. B adalah seorang perempuan berusia 18 tahun yang berasal dari komunitas etnis miskin 
di pedalaman Negara Z. Dia berkulit hitam dan berperawakan kecil. Dia tidak pernah 
mengenyam pendidikan formal. Dia menganut agama animisme. B pindah ke ibu kota 
Negara Z untuk mencari pekerjaan.  Di sana dia bertemu Y saat melamar pekerjaan di 
salah satu pabrik. Y memperkosa B. B melaporkan pemerkosaan tersebut ke polisi. Polisi 
tidak percaya bahwa orang seperti Y yang kaya dan tampan tergoda dan menginginkan B. 
Liputan media melukiskan B sebagai seorang perempuan miskin yang begitu putus asa, ia 
harus membuat cerita perkosaan untuk memeras uang dari Y. Warganet juga mengolok-
olok B di media sosial, mengatakan bahwa agama animisme B adalah salah satu alasan 
mengapa B bisa dengan mudah merekayasa cerita bahwa ia diperkosa.

 (Jawaban: diskriminasi interseksional)

Kegiatan 2, termasuk Power Walk di bawah ini, tidak  melebihi 2 jam dan 30 menit.

Power Walk
Latihan ini dimaksudkan untuk memberikan peserta kesempatan untuk merefleksikan diskriminasi 
dan hak istimewa dan memperkuat pembelajaran. Ini juga dimaksudkan untuk memberikan jeda 
antar sesi. Latihan ini maksimal selama 30 menit.

 Instruksi: 

• Minta peserta untuk berdiri berdampingan dalam satu garis yang menghadap ke satu arah. Para 
peserta harus berdiri seperti ini di awal latihan ini:

  

• Berikan kepada setiap peserta secarik kertas yang bertuliskan deskripsi seseorang (uraian di 
bawah). 

 (Catatan: setiap peserta harus menerima secarik kertas dengan deskripsi yang berbeda). Beri 
tahu peserta untuk tidak memperlihatkan deskripsi tersebut kepada rekan peserta lainnya. 
Instruksikan para peserta untuk merefleksikan uraian yang tertulis di selembar kertas yang 
telah diterima masing-masing dan untuk membayangkan bahwa mereka adalah orang yang 
digambarkan.

• Peserta diberikan selembar kertas yang berisi deskripsi individu pada tabel di bawah. Setelah 
para peserta membaca dan merefleksikan deskripsi tersebut dengan seksama, fasilitator akan 
membacakan pernyataan-pernyataan atau situasi-situasi tertentu satu per satu (lihat di bawah). 
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Fasilitator akan menginstruksikan para peserta untuk mengambil satu langkah maju setelah 
setiap pernyataan atau situasi dibaca, jika mereka percaya bahwa pernyataan atau situasi itu 
berlaku untuk orang yang dijelaskan dalam lembar kertas yang telah mereka terima. 

Deskripsi individu untuk para peserta
(ditulis pada selembar kertas untuk diberikan kepada setiap peserta)

1. Anda adalah seorang pekerja seks yang mencari pelanggan dari jalanan.
2. Anda seorang petugas kepolisian.
3. Anda seorang buruh migran perempuan yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di 

Saudi Arabia. Anda tidak memegang dokumen identitas karena paspor Anda ditahan oleh 
majikan.

4. Anda adalah seorang pengacara.
5. Anda adalah seorang pengusaha kaya.
6. Anda memiliki infeksi HIV. Orang-orang di sekitar Anda tahu tentang infeksi Anda.
7. Anda adalah anggota masyarakat adat yang tinggal di dearah pedalaman.  Anda tidak bisa 

membaca atau menulis.  
8. Anda adalah pengemis anak yang mengemis di jalanan. Anda tidak memiliki orang tua.
9. Anda adalah seorang siswi berusia 15 tahun.
10. Anda adalah pekerja konstruksi. Anda memiliki KTP/tanda pengenal palsu.
11. Anda adalah seseorang yang sering muncul di media.
12. Anda adalah putra dari walikota setempat.
13. Anda adalah istri seorang pejabat militer.
14. Anda adalah korban inses. Orang yang menyiksa Anda selama bertahun-tahun adalah 

teman keluarga Anda.  
15. Anda adalah seorang petani di sebuah komunitas yang sangat termiliterisasi.  Anda melihat 

beberapa petani ditembak dan dibunuh oleh pasukan keamanan negara.
16. Anda seorang dokter. Anda berasal dari keluarga profesional. 
17. Anda adalah seorang pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa.
18. Anda seorang profesor di universitas besar. Anda mengenakan pakaian yang tidak cocok. 

Anda tidak terlihat menarik secara fisik.
19. Anda adalah seorang aktivis politik. Anda telah ditangkap sebelumnya karena memprotes 

kebijakan pemerintah.
20. Anda adalah seorang istri yang sering disiksa. Anda telah menikah dengan orang yang telah 

menyiksa Anda selama 20 tahun. Di rumah, Anda tidak dapat mengutarakan pikiran Anda 
sendiri. Anda sangat takut dengan suami Anda.

21. Anda tuli. Orang tua Anda tidak pernah menyekolahkan Anda.
22. Anda tidak bisa berbicara dengan baik. Anda sering gagap.  
23. Anda seorang perempuan dengan lima anak. Suami Anda menelantarkan Anda setahun 

yang lalu.  
24. Anda adalah korban penyiksaan. Anda begitu trauma sampai-sampai Anda melompat saat 

mendengar suara sedikit saja.
25. Anda adalah pembantu rumah tangga. Anda bekerja selama tujuh hari seminggu, kadang 

sampai tengah malam.
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Pernyataan atau situasi harus dibacakan kepada peserta

1. Jika saya ditangkap, saya tahu hak saya.
2. Jika saya ditangkap, saya tahu bagaimana mendapatkan bantuan.
3. Jika saya lapar, saya bisa mendapatkan makanan.
4. Jika seorang petugas polisi menghentikan saya di jalan, saya tidak akan merasa takut.
5. Jika seseorang berbicara kepada saya dengan suara keras, saya tidak akan merasa takut.
6. Jika saya disalahgunakan, saya akan dan dapat mencari bantuan.
7. Saya punya uang untuk menyewa pengacara.
8. Orang tidak akan percaya bahwa saya bisa bersalah melakukan pemerkosaan.
9. Polisi akan memperlakukan saya dengan hormat jika saya ditangkap.
10. Kemungkinan bahwa saya akan dilecehkan sangat kecil.
11. Jika saya bersaksi di pengadilan, saya akan dianggap sebagai saksi yang kredibel.
12. Saya tidak takut melawan orang kuat.  
13. Saya dapat melindungi diri dari orang yang kasar.
14. Orang-orang memandang saya dengan hormat.
15. Saya bisa mempertahankan argumen saya bahkan dalam situasi yang sulit.

Setelah membaca semua pernyataan atau situasi di atas, fasilitator akan bertanya secara acak kepada 
para peserta yang telah melangkah ke depan paling banyak dan mereka yang telah pindah ke depan 
namun jumlah langkahnya tidak sebanyak kelompok sebelumnya, dan mereka yang tidak bergerak 
sama sekali ( jika ada) untuk bercerita mengenai deskripsi individu yang mereka terima dan mengapa 
mereka telah bergerak maju atau tetap tinggal ketika pernyataan-pernyataan tersebut dibacakan. 
Fasilitator juga akan menanyakan bagaimana perasaan peserta ketika permainan tersebut dimainkan 
dan wawasan yang mereka peroleh dari proses tersebut.

Akhiri latihan dengan menyoroti konsep kekuasaan (dan kebalikannya yaitu ketidakberdayaan), 
berbagai bentuk dan sumbernya, dan hubungannya dengan hak istimewa, pelecehan, dan diskriminasi.
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Kegiatan 3:  Lokakarya
Para peserta akan dibagi menjadi empat kelompok. Setiap kelompok akan diberikan studi kasus yang 
memungkinkan mereka mengidentifikasi diskriminasi (dan bentuknya) dan menerapkan prinsip 
kesetaraan dan non-diskriminasi terkait CEDAW, Kovenan Hak Sipol, dan Kovenan Hak Ekosob; 
ketentuan-ketentuan yang relevan dari Konstitusi Indonesia terkait dengan kesetaraan di hadapan 
hukum, perlakuan/perlindungan yang setara, dan non-diskriminasi; dan ketentuan terkait UU No. 
39/1999. Diskusi lokakarya maksimal satu (1) jam.

Setelah itu presentasi laporan kelompok, masing-masing selama 10 menit. Alokasikan tambahan 10 
menit lagi untuk mendiskusikan setiap laporan. Membuat sintesis dari seluruh diskusi dalam 10 menit.

Studi Kasus 1:  Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan
(untuk Kelompok 1 dan 2)

1. Pertimbangkan ketentuan-ketentuan berikut dari Undang-undang Perkawinan Indonesia 
(UU No. 1/1974):

“Suami adalah kepala keluarga sementara istri adalah  ibu rumah tangga” (Pasal 31.3). 

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup 
berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” (Pasal 34.1), sedangkan istri “wajib 
mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”(Pasal 34.2). 

2. Pertimbangkan realitas perempuan Indonesia yang terkait dengan ketentuan di atas.

3. Pertimbangkan Pasal 27 (1), 28D (1), dan 28I (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia. 

4. Gunakan CEDAW, Kovenan Hak Sipol, Kovenan Hak Ekosob, Konstitusi Indonesia, dan UU No. 
39/1999, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

a. Apakah ketentuan di atas yang termaktub di dalam Undang-Undang Perkawinan 
Indonesia mendiskriminasikan perempuan secara langsung atau tidak langsung? 
Jelaskan jawaban Anda.

b. Jika jawaban Anda untuk (a) adalah ya, ketentuan tersebut mendiskriminasikan 
perempuan, identifikasikan pasal-pasal dalam CEDAW, Kovenan Hak Sipol, Kovenan 
Hak Ekosob, Konstitusi Indonesia, dan UU No. 39/1999 yang dilanggar oleh ketentuan 
tersebut.  Jelaskan jawaban Anda.

c. Jika jawaban Anda untuk (a) adalah ya dan Anda telah mengidentifikasi dalam (b) pasal-
pasal yang dilanggar, usulkan bagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan 
Indonesia dapat diubah untuk membuatnya sesuai dengan hukum hak asasi manusia, 
baik internasional maupun domestik (apabila dimungkinkan).
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Studi Kasus 2:  Kekerasan dalam Rumah Tangga
(untuk Kelompok 3 dan 4)

1. Pertimbangkan ketentuan-ketentuan berikut dari UU 23/2004, yang menjadikan kekerasan 
dalam rumah tangga sebagai tindak pidana:

Pasal 1
Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap
seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan
atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga 
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan 
secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
 
Pasal 2
Lingkup rumah tangga dalam UU ini meliputi:
a. suami, istri, dan anak;
b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana 

dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, 
dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau,

c. orang yang bekerja untuk membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah 
tangga tersebut.

2. Ariana, seorang perempuan Indonesia, mengajukan tuntutan pidana terhadap suaminya, 
Derong, berdasarkan UU 23/2004 tentang kekerasan fisik. Derong berpendapat bahwa 
Ariana tidak boleh menggunakan UU PKDRT No. 23/2004 karena hanya mencakup “suami 
dan istri”, yang berarti mereka yang pernikahannya sah. Dalam kasus ini, Derong mengklaim 
bahwa pernikahan mereka tidak pernah terdaftar dan karena itu tidak sah. Karena Ariana 
tidak dapat membuktikan bahwa pernikahannya dengan Derong sudah terdaftar, jaksa 
menolak tuntutannya.

3. Menggunakan CEDAW, Kovenan Hak Sipol, Kovenan Hak Ekosob, Konstitusi Indonesia, dan 
UU No. 39/1999, menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

a. Apakah terdapat diskriminasi langsung atau tidak langsung dalam kasus di atas? 
Jelaskan apa yang dimaksud diskriminasi langsung atau tidak langsung dalam kasus 
ini?

b. Jika jawaban Anda untuk (a) adalah ya, usulkan bagaimana UU PKDRT 23/2004 dapat 
diubah, atau interpretasinya dimodifikasi, agar pemerintah memenuhi kewajiban hak 
asasi manusia. Jika  usulan Anda berkaitan dengan interpretasi yang berbeda,  maka 
jelaskan dasar hukum penafsiran itu.
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Sesi 4
Kewajiban Negara

TUJUAN PEMBELAJARAN
Di akhir sesi ini, para peserta harus memiliki kemampuan untuk:

•		 membahas kewajiban negara secara umum tentang hak asasi manusia dan kewajiban negara 
tertentu berdasarkan CEDAW;

•		 mendiskusikan kewajiban uji tuntas (due diligence);
•		 mengidentifikasi secara khusus kewajiban negara secara konkret.

BACAAN WAJIB
•		 Rekomendasi Umum CEDAW No. 28 
•		 Konsep dan Prinsip Hak Asasi Manusia 

MUATAN SESI
•		 Kegiatan 1: Sesi membaca (1 jam dan 30 menit)
•		 Kegiatan 2: Lokakarya (1 jam dan 30 menit)
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Kegiatan 1: Sesi Membaca
Para peserta akan dibagi menjadi tiga kelompok. Selama satu (1) jam, setiap kelompok akan membaca 
bacaan berikut:

Rekomendasi Umum CEDAW No. 28 (tentang kewajiban inti dari Negara-Negara Pihak menurut pasal 
2 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan);

Konsep No. 7, 8, dan 9 (Kewajiban negara pada hak asasi manusia, tanggung jawab negara, dan 
kewajiban uji tuntas atau due diligence) dalam handout, Konsep dan Prinsip Hak Asasi Manusia.

Fasilitator akan menginstruksikan masing-masing kelompok untuk mendiskusikan bacaan dan 
memperjelas pemahaman mereka satu sama lain tentang bacaan. 

Setelah satu jam, fasilitator akan bertanya kepada peserta apakah ada sesuatu dalam bacaan yang 
perlu diklarifikasi. Fasilitator harus siap untuk menjelaskan konsep apa pun yang tidak jelas.

Kegiatan 2: Lokakarya
Dalam kegiatan ini, para peserta tetap berada di kelompok yang sama dengan kelompok pada 
Kegiatan 1. Kelompok-kelompok akan diberi waktu 30 menit untuk mendiskusikan beberapa situasi dan 
mengidentifikasi: (1) hak asasi manusia yang terdapat dalam situasi di bawah; (2) kewajiban negara 
yang terkait hak asasi manusia (untuk menghormati, melindungi, memastikan, dan memenuhi hak 
asasi manusia, dan kewajiban uji tuntas (due diligence) yang terdapat dalam situasi di bawah; dan (3) 
apa yang dituntut dari negara untuk mematuhi kewajiban hak asasi manusianya.

Situasi 1
(Kelompok 1)

D (perempuan) adalah warga negara asing yang tinggal di Negara X yang menjadi negara pihak 
pada perjanjian hak asasi manusia internasional termasuk Kovenan Internasional Hak Sipol, 
Kovenan Internasional tentang Hak Ekosob, dan CEDAW.

Mulai tahun 1979, D bekerja di sebuah perusahaan tekstil. Pada bulan Juli 1982, majikannya 
meminta pengadilan untuk mengakhiri kontrak kerja D dengan perusahaan karena D hamil. 
Majikan merasa permintaannya benar karena alasan berikut ini:

“Umumnya perempuan di negara X setelah memiliki bayi akan berhenti bekerja.  Tapi untuk 
kasus D,  sebagai pekerja asing dia tidak behenti bekerja, tapi malah menitipkan anaknya 
ke tetangga atau keluarga. Akibatnya seringkali D harus meninggalkan pekerjaannya 
dengan menggunakan cuti sakit untuk mengurus anaknya. Perusahaan tidak dapat 
menoleransi hal tersebut yang berlangsung berkali-kali.
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1. Hak apa yang dimiliki D sebagai pekerja dan hak apa yang dilanggar dalam konteks 
situasi ini?

2. Apa kewajiban HAM Negara X yang terkait dalam situasi ini? Silakan pilih satu atau lebih 
di antara kewajiban untuk menghormati, melindungi, memastikan, dan memenuhi 
hak asasi manusia dan kewajiban uji tuntas.

3. Jelaskan apa yang harus dilakukan Negara X untuk mematuhi kewajiban hak asasi 
manusia yang telah Anda identifikasi.

Situasi 2 
(Kelompok 2)

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang akademisi di Negara Bagian Y menunjukkan 
bahwa ribuan anak perempuan meninggal setiap tahun di masyarakat miskin karena infeksi 
akibat sunat perempuan. Sunat perempuan tidak dilarang di Negara Y. Praktik ini juga 
mendapat dukungan dari masyarakat.

1. Hak apa yang dimiliki anak-anak perempuan ini dan apa hak yang dilanggar dalam situasi ini?
2. Apa kewajiban HAM Negara Bagian Y dalam situasi ini? Silakan pilih satu atau lebih di antara 

kewajiban untuk menghormati, melindungi, memastikan, dan memenuhi hak asasi manusia 
dan kewajiban uji tuntas. 

3. Jelaskan apa yang harus dilakukan oleh Negara Y untuk mematuhi kewajiban hak asasi manusia 
yang telah Anda identifikasi.

Situasi 3
(Kelompok 3)

Dalam masyarakat miskin di Negara Z, hanya 10% penduduk yang bisa membaca dan 
menulis. Hanya 40% dari 10% yang telah menyelesaikan sekolah dasar. Sekitar 75% dari 
populasi tidak memiliki pekerjaan berbayar. Angka kematian ibu dan anak tinggi. Kekerasan 
terhadap perempuan dan anak perempuan merajalela.

1. Hak apa yang dimiliki perempuan dan anak perempuan dalam konteks Negara Z dan 
apa hak yang dilanggar?

2. Apa kewajiban hak asasi manusia Negara Z yang terkait dalam situasi ini? Silakan pilih 
satu atau lebih di antara kewajiban untuk menghormati, melindungi, memastikan, dan 
memenuhi hak asasi manusia dan kewajiban uji tuntas.  

3. Apa yang harus dilakukan oleh Negara Z untuk mematuhi kewajiban hak asasi manusia 
yang telah Anda identifikasi? 

Masing-masing kelompok akan mempresentasikan laporan mereka selama 10 menit.  Fasilitator dan 
peserta lain dapat mengajukan pertanyaan terkait laporan masing-masing kelompok. Fasilitator harus 
menjelaskan konsep apa pun yang muncul dalam laporan, yang tidak jelas atau perlu penjelasan lebih 
lanjut. Diskusi terbuka tidak  lebih dari 30 menit.
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LATIHAN PENUTUP
Simpulkan sesi modul dengan meminta peserta untuk menulis di kartu metaplan satu pendapat, poin 
refleksi, atau pertanyaan kritis yang mereka miliki dari sesi. Minta mereka untuk menuliskannya pada 
sepotong kartu metaplan dan tempelkan di dinding yang telah ditentukan. Pendapat, poin refleksi, 
atau pertanyaan kritis mungkin berkaitan dengan pekerjaan atau kehidupan pribadi seseorang.

Fasilitator harus mendiskusikan pendapat, poin refleksi, atau pertanyaan yang  mendesak sebelum 
memulai Modul 2. 

KUIS POP
Untuk menilai pembelajaran peserta dalam sesi ini, kuis pop dapat diberikan di bagian akhir modul.  
Hasil kuis pop harus didiskusikan sebelum dimulainya Modul 2.  

MEKANISME UMPAN BALIK: PENGUKUR SUASANA HATI, 
DINDING KEBEBASAN DAN EVALUASI HARIAN

Ingatkan para peserta untuk menempelkan emotikon mereka pada pengukur suasana hati dan tulis di 
dinding kebebasan.

Temui tim relawan evaluator untuk membahas evaluasi hari ini.
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MODUL 2

Akses Terhadap Keadilan 
Sebagai Hak Asasi Manusia
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MODUL 2
AKSES TERHADAP KEADILAN SEbAGAI 

HAK ASASI MANUSIA

TUJUAN PEMBELAJARAN
Di akhir modul ini, para peserta diharapkan telah memiliki kemampuan untuk:

• mengartikulasikan konsep dan dasar hak untuk mengakses terhadap keadilan di bawah hukum 
hak asasi manusia internasional, 

• menjelaskan persyaratan untuk merealisasikan akses perempuan terhadap keadilan;
• mengidentifikasi beberapa isu, masalah, dan hambatan untuk akses perempuan terhadap 

keadilan di Indonesia, dan 
• mengidentifikasi peran peradilan dalam meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan.

BACAAN WAJIB
• Kerangka Global tentang Akses terhadap Keadilan (halaman 5-11), dalam Akses terhadap Keadilan 

untuk Perempuan dalam Sistem Hukum Plural Asia Tenggara (UN Women) 
• Rekomendasi Umum CEDAW No. 33 
• Rekomendasi Umum CEDAW No. 28
• DUHAM dan perjanjian hak asasi manusia di mana Indonesia adalah negara pihak (Kovenan 

Hak Sipol (ICCPR), Kovenan Internasional Hak Ekosob (ICESCR), CEDAW, Konvensi Internasional 
Hak Anak (CRC), Konvensi Internasional Perlindungan Hak Buruh Migran dan Keluarga (ICRMW), 
Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD))

• Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia  No. 3/2017 tentang Mengadili Perkara 
Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

• Buku Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
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 MUATAN MODUL
•		 Sesi awal (1 jam)
•		 Sesi 1: Akses terhadap keadilan di bawah hukum hak asasi manusia internasional (1 jam dan 30 

menit)
•		 Sesi 2:  Akses Perempuan terhadap Keadilan di Indonesia (2 jam)
•		 Sesi 3:  Mempromosikan akses perempuan terhadap pengadilan melalui analisis gender (1 jam)
•		 Latihan penutup (30 menit)

DURASI MODUL
Durasi yang direkomendasikan modul ini adalah enam (6) jam untuk semua sesi. 

SESI AWAL
Dalam sesi pendahuluan modul 2, fasilitator harus menyajikan ringkasan pendapat, poin refleksi, dan 
pertanyaan-pertanyaan kritis yang telah ditulis peserta pada kartu metaplan pada akhir Modul 1.  
Fasilitator harus melibatkan peserta dalam menjawab pertanyaan kritis. 

Pada sesi ini harus diikuti oleh presentasi hasil kuis pop. Peserta dapat mengajukan pertanyaan pada 
sesi ini. Poin pembelajaran dapat ditekankan terutama pada pertanyaan-pertanyaan kuis pop yang 
tidak berhasil dijawab dengan baik.

Setelah menyajikan hasil kuis pop, fasilitator harus mempresentasikan hasil evaluasi Modul 1 
oleh tim relawan evaluator. Jika terdapat perubahan pada Modul, fasilitator mendiskusikan dan 
menginformasikan kepada peserta sebagai hasil dari evaluasi.

Sesi awal maksimum satu (1) jam.   
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SESI 1
Akses ke Keadilan

berdasarkan Hukum Hak
Asasi Manusia Internasional 

Mintalah peserta untuk membaca dan mempelajari halaman 5-11 tentang “Kerangka Global tentang 
Akses terhadap Keadilan” dari materi yang berjudul “Akses terhadap Keadilan untuk Perempuan dalam 
Sistem Hukum Plural Asia Tenggara (UN Women) dan Rekomendasi Umum CEDAW No. 33. Beri mereka 
waktu 45 menit untuk membaca.

Setelah membaca, tanyakan peserta apakah mereka memiliki wawasan atau pertanyaan dari bacaan. 
Dalam diskusi, fasilitator harus menekankan poin-poin di bawah ini. Alokasikan 45 menit lagi untuk 
seluruh diskusi.

POIN-POIN PENTING YANG HARUS DITEKANKAN

1. Akses terhadap keadilan sebagai istilah tidak ditemukan dalam perjanjian hak asasi manusia 
kecuali dalam Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas yang mengatur:

Pasal 13 - Akses terhadap Keadilan
1. Negara-negara Pihak harus memastikan adanya akses yang efektif terhadap keadilan 

bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan orang lain, termasuk melalui 
penyediaan akomodasi prosedural dan sesuai usia, untuk memfasilitasi peran efektif 
mereka sebagai peserta langsung dan tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam 
semua proses hukum, termasuk pada tahap awal investigasi dan lainnya.

2. Untuk membantu memastikan akses yang efektif terhadap keadilan bagi para penyandang 
disabilitas, Negara-negara Pihak harus menyelenggarakan pelatihan yang sesuai bagi 
mereka yang bekerja di bidang administrasi peradilan, termasuk polisi dan staf lembaga 
pemasyarakatan.

2. Akses terhadap keadilan diakui sebagai hak asasi manusia yang mendasar, sarana utama 
untuk mempertahankan dan mendukung hak-hak lainnya.

3. Ketentuan DUHAM tentang akses terhadap keadilan adalah ketentuan yang mengacu 
pada hak atas pemulihan yang efektif oleh pengadilan nasional yang kompeten untuk 
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tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepada seseorang oleh konstitusi 
atau oleh undang-undang (Pasal 8), hak untuk sidang yang adil dan terbuka yang dilakukan 
oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak (Pasal 10), dan hak-hak lain seperti 
perlindungan yang setara, non-diskriminasi, dan praduga tak bersalah.

4. Dalam Kovenan Hak Sipol, referensi untuk akses kepada keadilan dapat dilihat dalam 
Pasal 2, paragraf 3 dan Pasal 14, paragraf 1. Pasal-pasal tersebut mengacu pada (a) hak atas 
pemulihan yang efektif; (b) hak atas pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak 
memihak; (c) hak untuk penegakan pelaksanaan pemulihan saat telah diputuskan; dan (d) 
hak atas pengadilan yang adil dan terbuka.

5. Di CEDAW, hak atas pemulihan yang efektif tersirat dalam Pasal 2, paragraf 3 (Karen 
Vertido vs. Filipina). Komite CEDAW mengatakan dalam kasus Karen Vertido vs Filipina 
bahwa hak atas pemulihan yang efektif menyaratkan bahwa pemulihan harus “adil, tidak 
memihak, tepat waktu, dan cepat”. Komite CEDAW juga mengatakan bahwa stereotip 
gender mempengaruhi hak perempuan atas pengadilan yang adil. Komite CEDAW telah 
mengeluarkan Rekomendasi Umum No. 33 tentang akses perempuan terhadap keadilan, 
yang menjelaskan konsep, unsur-unsur, dan kewajiban Negara-negara yang terkait dengan 
Rekomendasi Umum ini.

6. Akses terhadap keadilan dapat didefinisikan secara sempit sebagai berikut:
a. hak individu untuk mengajukan klaim ke pengadilan atau tribunal dan meminta 

pengadilan atau tribunal membuat putusan terkait klaim; 
b. hak individu untuk mendapatkan putusan terhadap klaimnya sesuai dengan standar 

keadilan dan keadilan substantif (termasuk norma, prinsip, dan standar hak asasi 
manusia); dan

c hak untuk diberikan bantuan hukum ketika individu tidak memiliki sumber daya untuk 
dapat memanfaatkan pemulihan hukum.

7. Konsep akses yang lebih luas terhadap keadilan membutuhkan elemen-elemen berikut:
a. kerangka normatif
b. kesadaran hukum
c. akses ke forum yang sesuai
d. penanganan yang efektif atas keluhan tersebut
e. memperolah pemulihan yang memuaskan 
f. pemantauan, pengawasan, dan transparansi

8. UN Women telah mengidentifikasi dua elemen spesifik terkait akses perempuan kepada 
keadilan:
a. kerangka hukum hak asasi manusia yang berpusat pada perempuan; dan
b. rantai keadilan yang responsif gender yang secara efektif dan memadai menerapkan 

undang-undang yang responsif gender.
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9. Unsur pertama, kerangka hukum yang berpusat pada hak asasi manusia perempuan, 
membutuhkan:

a. mengakhiri diskriminasi hukum eksplisit terhadap perempuan
b. mengesahkan undang-undang yang mengatur mengenai pelanggaran spesifik gender 
c. memperluas perlindungan terbatas yang diberikan kepada perempuan berdasarkan 

hukum yang sekarang berlaku
d. melarang, melalui undang-undang nasional, praktik budaya yang berbahaya bagi 

perempuan dan anak perempuan
e. memperluas perlindungan hukum dan manfaat sosial bagi perempuan yang rentan 

secara khusus, seperti mereka yang berada di zona pemrosesan ekspor, pekerjaan 
berbasis rumahan, atau pekerjaan rumah tangga

f. memberi perempuan hak hukum yang setara atas properti yang sangat penting bagi hak 
ekonomi dan mata pencaharian mereka, seperti hak untuk mengontrol atau memiliki 
tanah dan warisan, dan memastikan pelaksanaan hak-hak tersebut

g. memastikan kesehatan dan hak-hak seksual dan reproduksi perempuan
h. menyediakan pendanaan penuh dan berkelanjutan untuk penegakan dan implementasi 

legislasi responsif gender yang tepat dan memadai
i. pengumpulan data secara teratur tentang pelanggaran hak-hak perempuan untuk 

mendorong penerapan legislasi yang tepat
j. mengadopsi pendekatan holistik dan terintegrasi untuk merancang hukum dan 

kebijakan
k. mendorong implementasi yang efektif
l. memastikan kesetaraan substantif dan hasil yang adil bagi perempuan sebagai 

pengakuan terhadap keterkaitan antara hambatan struktural dan sosial dalam berbagai 
aspek kehidupan perempuan dengan pencapaian kesetaraan substantif perempuan.

10. Unsur kedua, rantai keadilan responsif gender yang secara efektif dan memadai 
mengimplementasikan undang-undang yang responsif gender, menyaratkan hal-hal 
berikut:
a. prosedur pertanggungjawaban yang jelas dan pemantauan implementasi hukum 

dan protokol yang berkelanjutan oleh lembaga, termasuk pengumpulan data menuju 
implementasi yang lebih baik, dan,

b. pembuatan kebijakan dan putusan pengadilan yang responsif gender.

11. Badan-badan PBB telah mengidentifikasi tiga titik masuk untuk pemrograman guna 
memastikan akses perempuan terhadap keadilan: *
a. Menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi akses perempuan terhadap keadilan
 Ini berarti bahwa harus ada kondisi-kondisi dasar tertentu di dalam negara agar 

perempuan dapat mengakses sistem peradilan dan para aktor keadilan dapat secara 
efektif menanggapi kebutuhan keadilan bagi perempuan. Untuk itu standar internasional 
perlu diterapkan, reformasi institusi perlu dilakukan, legislasi yang diskriminatif perlu 
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diperbaiki dan undang-undang baru perlu dirancang, selain mereformasi peraturan 
informal yang diskriminatif, mereformasi kebijakan keadilan dan kebijakan sektor 
keamanan, dan menyediakan sumber daya keuangan.

b. Menciptakan lembaga peradilan yang efektif, bertanggung jawab, dan tanggap gender
 Atribut unsur ini adalah justisiabilitas (dapat ditegakkan secara hukum), ketersediaan 

aksesibilitas, kualitas yang baik, solusi yang tepat, dan akuntabilitas. Hal-hal ini dibahas 
dalam Rekomendasi Umum CEDAW No. 33.

c. Perempuan yang memberdayakan secara hukum
 “Perempuan yang memberdayakan secara hukum” berarti bahwa perempuan berada di 

garis depan akses terhadap keadilan dan kapasitas mereka untuk mengadvokasi hak-hak 
mereka di masyarakat diperkuat. Artinya, kapasitas mereka untuk menggunakan agensi 
mereka dan kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan hukum mereka diperkuat. 
Hal ini berarti mendukung kapasitas perempuan untuk mengatasi masalah dalam 
komunitas mereka sendiri dengan cara menghormati martabat pribadi dan hak asasi 
manusia dan menjunjung tinggi kapasitas perempuan untuk mendapatkan pemulihan 
yang bermakna.  Hal ini mengharuskan perempuan dididik tentang hak-hak mereka 
dan bahwa mereka berpartisipasi dalam proses reformasi. Ini juga membutuhkan 
dukungan dan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil yang bekerja pada isu 
akses perempuan terhadap keadilan.

 (* PBB, UN Women, UNDP, UN OHCHR, The Theory and Practice of Women Access to Justice 
Programming, 2018)
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SESI 2
Akses Perempuan terhadap

Keadilan di Indonesia

KEGIATAN: LOKAKARYA

Lokakarya ini bertujuan untuk menempatkan diskusi tentang akses perempuan terhadap keadilan 
dalam konteks isu, masalah, dan hambatan yang dihadapi perempuan Indonesia dalam mengakses 
keadilan. Para peserta diminta untuk mengidentifikasi isu-isu, masalah, hambatan, langkah-langkah 
yang tersedia yang dimaksudkan untuk mengatasinya, serta merekomendasikan langkah-langkah 
lebih lanjut untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan.  

Para peserta akan dibagi menjadi tiga (3) kelompok secara acak. Berikan kepada peserta satu (1) jam 
untuk menjawab pertanyaan di bawah ini.  Minta mereka untuk menuliskan jawaban mereka di kertas 
flip chart agar nantinya hasil kelompok dapat dilaporkan.
1. Identifikasikanlah tiga isu, masalah, dan /atau hambatan yang dihadapi perempuan Indonesia di setiap 

area aksi yang disebutkan di bawah ini.  Isu-isu, masalah, dan / atau hambatan itu bisa melampaui apa 
yang terjadi di dalam ruang sidang, termasuk sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang lebih luas 
di Indonesia. Gunakan apa yang telah Anda baca dan apa yang dibahas dalam Sesi 1 sebagai referensi, 
dan pengingat bahwa akses perempuan terhadap keadilan adalah upaya kolektif semua lembaga yang 
terlibat dalam administrasi peradilan.

2. Apa saja langkah-langkah yang tersedia saat ini di Indonesia (dalam hal undang-undang, kebijakan, 
peraturan, program yang diadopsi oleh DPR atau lembaga pemerintah atau oleh pengadilan Indonesia / 
Mahkamah Agung) untuk mengatasi isu, masalah, dan hambatan?  Jika tidak ada, apa rekomendasi Anda?

Para peserta harus mempresentasikan hasil lokakarya mereka dengan cara berikut:
	

Area aksi Isu/masalah/hambatan
(misalnya; ketidaksensitifan 
gender aktor  peradilan)

Tindakan yang tersedia saat 
ini, jika ada, atau langkah-
langkah yang disarankan yang 
dimaksudkan untuk mengatasi 
isu/masalah/hambatan
(misalnya Peraturan Mahkamah 
Agung RI No. 3/2017)

I. Menciptakan lingkungan yang 
memungkinkan bagi akses 
perempuan terhadap  keadilan

1
2
3.

1
2
3.

II. Menciptakan lembaga 
peradilan yang efektif, 
bertanggung jawab dan tanggap 
terhadap gender

1
2
3.

1
2
3.

III. Perempuan-perempuan yang 
berdaya secara hukum

1
2
3.

1
2
3.
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PRESENTASI LAPORAN KELOMPOK DAN DISKUSI PLENO
Setelah diskusi kelompok, semua peserta diminta untuk bergabung kembali dan melaporkan hasil 
diskusi kelompok. Berikan masing-masing kelompok 10 menit untuk mempresentasikan hasil kelompok 
mereka. Alokasikan 10 menit lagi untuk diskusi terbuka dari setiap laporan kelompok.  Buatlah sintesis 
dari hasil diskusi setelahnya. 

Tekankan bahwa peserta harus mengingat isu-isu, masalah, dan hambatan yang telah mereka 
identifikasi dalam diskusi mereka pada sesi-sesi berikutnya. 

Sesi 3
Meningkatkan Akses Perempuan terhadap 

Keadilan melalui Analisis Gender

Tekankan bahwa peserta harus mengingat isu-isu, masalah, dan hambatan yang telah mereka 
identifikasi dalam diskusi mereka pada sesi-sesi berikutnya. 
Untuk memulai sesi ini, fasilitator akan merujuk pada diskusi di sesi sebelumnya tentang perlunya 
menciptakan lingkungan yang mendukung bagi akses perempuan terhadap keadilan. Fasilitator akan 
mengingatkan peserta bahwa, seperti yang telah dibahas, diperlukan penerapan standar internasional, 
reformasi institusi, reformasi undang-undang yang diskriminatif dan merancang undang-undang 
baru, reformasi perda-perda  yang diskriminatif, reformasi kebijakan keadilan dan kebijakan sektor 
keamanan, dan penyediaan sumber daya keuangan. Agar reformasi menjadi tepat, para aktor yang 
mengadvokasi reformasi perlu memiliki alat untuk melakukan analisis gender, misalnya, undang-
undang dan kebijakan yang ada, baik yang bersifat formal maupun informal. Fasilitator akan 
menjelaskan bahwa salah satu alat untuk analisis gender adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
kritis tentang gender.

Fasilitator kemudian akan membagi peserta menjadi empat kelompok. Semua kelompok akan 
membaca dan membahas bacaan tersebut selama 30 menit, ‘Mempertanyakan Segalanya: Pertanyaan 
Yurisprudensi Feminis’, oleh Heather Ruth Wishik, berfokus pada pertanyaan-pertanyaan yang 
tercantum dalam bacaan.

Setelah para peserta membaca dan mendiskusikan materi, fasilitator akan melibatkan para peserta 
dalam diskusi tentang pertanyaan-pertanyaan, dengan fokus terutama pada lima pertanyaan pertama 
dari Wishik. Fasilitator akan meminta para peserta untuk mengutip contoh-contoh untuk setiap 
pertanyaan, terkait dengan undang-undang atau kebijakan yang ada di Indonesia. Fasilitator harus 
siap memberikan contoh jika peserta tidak dapat mengemukakan apapun, dan kemudian menanyakan 
apa yang mereka pikirkan tentang contoh yang diberikan oleh fasilitator.  Berikut ini adalah contoh-
contoh yang dapat diberikan oleh fasilitator:
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Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 
oleh Wishik

Contoh

1. Berdasarkan teori Wishik, 
bagaimanakah doktrin, proses atau 
ranah hukum, menentukan situasi 
hidup perempuan selama ini?

Karena Indonesia memiliki undang-undang tentang kekerasan 
dalam rumah tangga yang menghukum ‘kekerasan di dalam 
rumah tangga’ dan mendefinisikan ‘rumah tangga’ sebagai 
termasuk ‘suami’ dan ‘istri’: 
 
(1) Apakah semua perempuan korban kekerasan dalam rumah 

tangga berstatus menikah dengan pelaku kekerasan 
(terhadap mereka)?
Karena berdasarkan Undang-Undang Kependudukan 
dan Pembangunan Keluarga Indonesia (UU No. 52/2009) 
dan Undang-undang Kesehatan (UU No. 36/2009), hanya 
pasangan yang menikah secara sah yang dapat diberikan 
akses ke layanan kesehatan seksual dan reproduksi.

(2) Apakah semua perempuan yang hamil berstatus menikah? 
(3) Bisakah kita mengasumsikan bahwa semua perempuan 

hamil menjadi hamil karena mereka setuju untuk hamil? 
2. Menurut Wishik, apakah asumsi, 

deskripsi, pernyataan, dan / atau 
definisi pengalaman (apa pun)—
laki-laki, perempuan, atau yang 
dapat dikatakan sebagai netral 
gender — apakah undang-undang 
dibuat dengan mempertimbangkan 
hal  ini juga?

(1) Jika hukum Indonesia  tentang kekerasan di ranah domestik 
tidak berlaku untuk perempuan yang tidak menikah dengan 
pelaku kekerasan terhadap perempuan, maka  asumsi atau 
pernyataan apa yang dikatakan oleh hukum tentang hal ini?  

(2) Apa alasan untuk mengecualikan perempuan dan anak 
perempuan yang tidak menikah dari layanan kesehatan 
seksual dan reproduksi? Apa asumsi atau pernyataan hukum 
dalam hal ini?

3. Menurut Wishik, apa saja 
ketidaksesuaian, distorsi, atau 
penolakan yang diciptakan oleh 
perbedaan antara pengalaman 
hidup perempuan dan asumsi 
hukum atau struktur yang berlaku?

Dapatkah Anda mengidentifikasi ketidaksesuaian antara 
pengalaman perempuan dan hukum, atau distorsi atau 
penolakan pengalaman perempuan oleh hukum pada  contoh 
yang diberikan di atas?

4. Kepentingan patriarki apa yang 
diakomodasi oleh ketidaksesuaian 
ini?

(1) Apakah perempuan mendapat manfaat dari ketidaksesuaian 
yang disebutkan di atas atau apakah mereka dirugikan 
olehnya?  

(2) Jika perempuan tidak mendapat manfaat dari 
ketidaksesuaian tersebut, siapa yang diuntungkan darinya? 

(3) Apakah ketidaksesuaian ini dapat  memberikan kesetaraan 
gender? Apakah ketidaksesuaian ini melanggengkan 
diskriminasi terhadap perempuan?

5.   Reformasi apa yang telah diusulkan  
untuk mengubah  hukum atau 
situasi kehidupan perempuan ini? 

 Bagaimana usulan reformasi ini, 
jika betul-betul dilaksanakan, dapat 
mempengaruhi perempuan baik 
secara praktis maupun ideologis?

(Fasilitator akan masih menanyakan pertanyaan ini terkait 
dengan contoh yang diberikan di atas)

Diskusi ini maksimum 30 menit.
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Simpulkan sesi modul dengan meminta peserta untuk menulis di kartu metaplan satu pendapat, poin 
refleksi, atau pertanyaan kritis yang mereka miliki dari sesi. Minta mereka untuk menuliskannya pada 
sepotong kartu metaplan dan tempelkan di dinding yang telah ditentukan. Pendapat, poin refleksi, 
atau pertanyaan kritis mungkin berkaitan dengan pekerjaan atau kehidupan pribadi seseorang.

Fasilitator harus mendiskusikan pendapat, poin refleksi, atau pertanyaan kritis tersebut sebelum 
melanjutkan ke Modul 3. 

KUIS POP
Untuk menilai pembelajaran peserta dalam sesi ini, kuis pop dapat diberikan di bagian akhir modul.  
Hasil kuis pop harus didiskusikan sebelum dimulainya Modul 3.  

Ingatlah Selalu ---

MEKANISME UMPAN BALIK: PENGUKUR SUASANA HATI, 
DINDING KEBEBASAN DAN EVALUASI HARIAN

Ingatkan para peserta untuk memposting emotikon mereka pada pengukur suasana hati dan tulis di 
dinding kebebasan.

Temui para tim relawan evaluator untuk membahas evaluasi modul ini.
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MODUL 3

Akses Terhadap Keadilan 
dan Stereotip Gender
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MODUL 3
AKSES TERHADAP KEADILAN DAN 

STEREOTIP GENDER

TUJUAN PEMBELAJARAN
Di akhir modul ini, para peserta diharapkan telah memiliki kemampuan:

• mendiskusikan konsep stereotip gender dan bentuk-bentuknya;
• mengidentifikasi bahaya yang ditimbulkan oleh stereotip gender terhadap perempuan dalam 

administrasi peradilan.

BACAAN WAJIB
• Simone Cusack, Menghilangkan Stereotip Peradilan (OHCHR, 2014)
• Evalyn G. Ursua, Stereotip Gender dalam Keputusan Hukum dan Pengadilan di Asia Tenggara 

(UN Women Asia Pacific 2016)
• Karen Vertido v. Filipina (Tampilan CEDAW)
• Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3/2017 
• Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

 (*Mengingat  cukup banyaknya bacaan wajib dalam modul ini, peserta  diminta harus membaca 
materi setidaknya satu hari sebelum dimulainya Modul 3) 

KONTEN MODUL
•		 Sesi awal (1 jam) 
•		 Sesi 1:  Stereotip Gender (1 jam dan 30 menit)
•		 Sesi 2: Bahaya Stereotip Gender (3 jam)
•		 Latihan penutup (30 menit)
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SESI AWAL
Dalam sesi awal Modul 3, fasilitator harus menyajikan ringkasan pendapat, poin refleksi, dan 
pertanyaan-pertanyaan kritis yang telah ditulis oleh para peserta pada kartu metaplan di akhir Modul 
2. Fasilitator harus melibatkan peserta dalam menjawab pertanyaan kritis. 

Kemudian diikuti presentasi hasil kuis pop.  Pertanyaan dari peserta  juga dapat diterima, dan poin 
pembelajaran yang ditekankan terutama pada pertanyaan-pertanyaan kuis pop yang tidak berhasil 
dijawab dengan baik.

Setelah menyajikan hasil kuis pop, fasilitator harus mempresentasikan hasil evaluasi Modul 2 oleh tim 
relawan evaluator. Fasilitator juga harus mendiskusikan perubahan, jika ada, yang akan dibuat dalam 
modul ini berdasarkan hasil evaluasi.

Sesi awal maksimum satu (1) jam.   
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SESI 1
Stereotip Gender

Kegiatan: Latihan tentang Stereotip Gender
Fasilitator akan meminta peserta untuk membentuk lingkaran dan menjawab pertanyaan-pertanyaan 
berikut: 
Untuk laki-laki:
 “Karena aku laki-laki, aku bisa/dapat ... Jika aku seorang perempuan, aku bisa/bisa ...” 

Untuk perempuan:
“Karena aku perempuan, aku bisa/dapat ... Jika aku seorang laki-laki, aku bisa/bisa ...” 

Fasilitator akan mencatat jawaban dengan menuliskannya pada kertas flip chart menggunakan tabel 
di bawah ini.  

“Karena aku laki-laki, aku bisa/bisa ...” “Jika saya seorang perempuan, saya bisa/bisa ....”

"Karena aku perempuan, aku bisa/bisa ..." "Jika aku seorang laki-laki, aku bisa/bisa ..."
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Setelah semua peserta menjawab pertanyaan di atas, fasilitator akan meminta peserta untuk kembali 
ke tempat duduk mereka. Pada titik ini, fasilitator akan menanyakan kepada peserta jawaban yang juga 
dapat berlaku untuk jenis kelamin lainnya. Fasilitator juga akan meminta peserta untuk mengidentifikasi  
jawaban  yang berhubungan dengan atribut atau karakteristik yang bersifat biologis dan yang 
ditentukan, dikonstruksi atau diharuskan oleh budaya untuk laki-laki dan perempuan. Fasilitator akan 
menunjukkan bahwa hal-hal yang secara kultural ditentukan, dibangun atau diharuskan adalah hal-
hal yang merupakan stereotip gender.

Fasilitator akan terus mengajukan pertanyaan untuk menghasilkan lebih banyak contoh stereotip 
gender, menggunakan definisi stereotip gender yang ada dalam bacaan-bacaan wajib dan 
berfokus pada atribut atau karakteristik stereotip, peran perempuan dan laki-laki, dan konsekuensi 
materialnya.   

Fasilitator akan membuat daftar terpisah yang dapat terlihat seperti ini saat diskusi berlanjut:

Laki-Laki Perempuan

(Atribut atau karakteristik)
•	 Agresif
•	 Tegar
•	 Dominan
•	 Mandiri
•	 Logis/rasional
•	 Kecerdasan superior
•	 Kredibel/dapat dipercaya
•	 Seks adalah kebutuhan biologis
•	 Manusia superior

(Peran)
•	 Pencari nafkah utama (memiliki 

penghasilan)
•	 Kepala keluarga/rumah tangga
•	 Pemimpin/pembuat keputusan
•	 Peran seks: kebutuhan seksual harus 

dipenuhi oleh perempuan (hak seksual)

(Konsekuensi material)
•	 Pekerjaan lebih penting = upah lebih 

tinggi daripada upah untuk perempuan
•	 Lebih disukai dalam pendidikan (sebagai 

calon pemimpin dan pencari nafkah)
•	 Lebih disukai untuk kepemimpinan publik 

dan pemerintahan
•	 Mempunyai lebih banyak hak
•	 Dapat melakukan kekerasan terhadap 

perempuan sebagai bentuk hukuman 
ketika perempuan tidak bersikap sesuai 
dengan aturan sosial yang ‘diterapkan’ 
untuk perempuan

(Atribut atau karakteristik)
•	 Bersifat mengasuh
•	 Tunduk atau lemah
•	 Pasif
•	 Tergantung
•	 Senang bicara/emosional/irasional
•	 Kecerdasan inferior
•	 Kecenderungan berbohong
•	 Berbudi luhur (masih perawan) atau tak 

bermoral ( jika tidak perawan)
•	 Manusia inferior

(Peran)
•	 Ibu rumah tangga/pengasuh anak (tidak 

dibayar)
•	 Pengikut
•	 Peran seks: untuk memuaskan kebutuhan 

seksual laki-laki (harus ada dan bersedia 
secara seksual)

(Konsekuensi material)
•	 Pekerjaan lebih rendah = upah lebih 

rendah daripada upah laki-laki
•	 Diskriminasi dalam pendidikan (karena 

berpotensi untuk menjadi orang dewasa 
yang nantinya hanya tinggal di rumah)

•	 Lebih disukai untuk posisi bawahan
•	 Hanya memiliki sedikit hak 
•	 Jika bersikap tidak sesuai dengan aturan 

sosial yang ‘diterapkan’ untuk perempuan 
berpotensi mendapatkan kekerasan 
(sebagai hukuman)
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SESI 2
bAHAYA STEREOTIP

GENDER

TUJUAN PEMBELAJARAN
Di akhir sesi ini, para peserta harus telah memiliki kemampuan:

•	 menjelaskan bagaimana stereotip gender merugikan perempuan sebagaimana digambarkan 
dalam situasi konkret;

•	 menggambarkan bagaimana stereotip gender dapat diatasi atau dihindari.

 

BACAAN WAJIB DAN BAHAN-BAHAN YANG DIPERLUKAN 
•		 Karen Vertido vs. Filipina 
•		 Perma No. 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
•		 Kertas Flip Chart
•		 Spidol

 
LOKAKARYA

Bagilah peserta menjadi tiga kelompok. Instruksikan kelompok untuk mendiskusikan situasi dan 
pertanyaan-pertanyaan berikut ini dan kemudian mempresentasikan hasil diskusi mereka dalam sesi 
pleno. Diskusi dalam lokakarya maksimum satu (1) jam. 
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KELOMPOK 1:  KASUS KAREN VERTIDO VS. FILIPINA

1. Jelaskan stereotip gender yang terdapat dalam kasus Karen Vertido?
2. Sudahkah Anda menemukan putusan pengadilan di Indonesia yang juga menggunakan 

stereotip gender yang sama?
3. Standar hak asasi manusia apa yang telah ditetapkan dalam kasus Karen Vertido?
4. Jika kasus ini terjadi di Indonesia, bagaimana Anda sebagai hakim memutus kasus, mengacu 

kepada PERMA No. 3/2017 dan Buku Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan 
dengan Hukum ?

KELOMPOK 2:  TATA ACARA PIDANA UNTUK KEJAHATAN BERBASIS GENDER

Hukum Acara Pidana di Indonesia memiliki ketentuan-ketentuan berikut:

1. Pasal 183. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 

2. Pasal 184. (1) Yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah:  
a. keterangan saksi;  
b. keterangan ahli; 
c. surat;  
d. petunjuk;  
e.  keterangan terdakwa. 

 Selanjutnya, UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 
mengatur:

3. Pasal 55.
 Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup 

untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan alat bukti yang sah 
lainnya.

Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia, mengingat bahwa 
kekerasan seksual sering terjadi secara pribadi tanpa saksi, persyaratan pembuktian di bawah 
ketentuan-ketentuan ini secara praktis tidak memungkinkan bagi perempuan korban perkosaan 
dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya untuk mendapatkan keadilan melalui pengadilan.

1. Apakah Anda setuju dengan pendapat Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan?
2. Jelaskan apakah terdapat stereotip gender yang dapat diperkuat dalam penerapan 

ketentuan di atas dalam kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, khususnya 
kekerasan seksual?  

3. Berikan saran apa yang harus dilakukan untuk menghindari stereotip gender berdasarkan 
ketentuan hukum tersebut?
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KELOMPOK 3:  PUTUSAN-PUTUSAN DI INDONESIA

Bacalah Putusan No. PUT / 185-K / PM.II-09 / AD / XII / 2004 dari Pengadilan Militer Bandung II-
09 dan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Jelaskan apakah terdapat stereotip gender yang digunakan dalam putusan?  
2. Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan putusan Pengadilan Militer Bandung 

tersebut?
3. Bagaimana Anda sebagai hakim memutuskan kasus, dipandu  oleh PERMA No. 3/2017 dan 

Buku Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum?

 
PRESENTASI LAPORAN KELOMPOK DAN DISKUSI PLENO

Berikan setiap kelompok 15 menit untuk membuat presentasi menyajikan hasil workshop mereka. 
Setelah setiap presentasi disajikan, tanyakan kepada seluruh peserta jika mereka memiliki pertanyaan, 
komentar, atau pendapat tentang presentasi.  Berikan waktu untuk diskusi terbuka selama 15 menit 
setelah setiap presentasi.

CATATAN UNTUK FASILITATOR

Fasilitator harus menjelaskan bahwa kasus Karen Vertido adalah kasus yang dibawa berdasarkan 
Protokol Opsional untuk CEDAW di bawah prosedur komunikasinya. Protokol Opsional untuk 
CEDAW sudah diperkenalkan di Modul 1, tetapi para peserta mungkin memiliki pertanyaan 
lebih lanjut tentang Protokol Opsional tersebut pada saat ini. Fasilitator harus siap menjawab 
pertanyaan-pertanyaan itu.
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Setelah semua presentasi dan diskusi terbuka, fasilitator harus membuat sintesis diskusi. Fasilitator 
harus memasukkan dalam sintesis cara-cara bagaimana stereotip gender menyakiti korban kerasan 
terhadap perempuan dan anak perempuan dalam proses pengadilan (lihat di bawah).  

BAGAIMANA STEREOTIP GENDER MERUGIKAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP 
PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN (KTPAP) DALAM PROSES PENGADILAN

Stereotip oleh hakim di ruang sidang dan dalam putusan pengadilan  dapat memberikan hasil 
yang merugikan.  Stereotip ini dapat:

• mendistorsi persepsi hakim tentang apa yang terjadi dalam situasi kekerasan tertentu atau 
masalah yang akan ditentukan di pengadilan

• mempengaruhi penentuan hakim tentang siapa yang menjadi korban kekerasan berbasis 
gender, terutama ketika hakim mengadopsi standar yang kaku tentang apa yang mereka 
anggap sebagai perilaku yang sepantasnya ditunjukkan/dimiliki oleh perempuan / korban

• mempengaruhi persepsi hakim tentang kemungkinan bersalahnya orang yang dituduh 
melakukan kekerasan berbasis gender

• mempengaruhi pandangan hakim tentang kredibilitas para pihak atau para saksi

• mengarahkan hakim untuk mengakui bukti yang tidak relevan atau bukti yang sangat 
merugikan satu pihak

• mempengaruhi hakim menentukan bobot pada bukti tertentu

• menyebabkan hakim salah menafsirkan atau salah menerapkan hukum

• membentuk hasil hukum tertinggi*

* Niaz A. Shah, Memerangi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan: Buku Sumber Daya Yudisial 
untuk Kamboja, India, Pakistan, dan Thailand (Maret 2017), hal. 78; Rekomendasi Umum CEDAW No. 33 (2015)

Buat sintesis dengan menonton video, “Apa yang kamu kenakan?”/“What were you wearing”.

Sintesis, termasuk diskusi tentang bagaimana stereotip gender merugikan korban kekerasan 
perempuan dan anak perempuan dalam proses pengadilan, dan menonton video. Menonton video 
dan diskusi tidak boleh melebihi 30 menit.
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LATIHAN PENUTUP 
Simpulkan sesi modul dengan meminta peserta untuk menulis di kartu metaplan satu pendapat, poin 
refleksi, atau pertanyaan kritis yang mereka miliki dari sesi ini. Minta mereka untuk menuliskannya pada 
sepotong kartu metaplan dan tempelkan di dinding yang telah ditentukan. Pendapat, poin refleksi, 
atau pertanyaan kritis yang mungkin berkaitan dengan pekerjaan atau kehidupan pribadi seseorang.

Fasilitator harus mendiskusikan pendapat, poin refleksi, atau pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut 
sebelum dimulainya Modul 4. 

 
KUIS POP

Untuk menilai pembelajaran peserta dalam sesi ini, kuis pop dapat diberikan pada  bagian akhir Modul. 
Hasil kuis pop harus didiskusikan sebelum dimulainya Modul 4.  

Ingatlah selalu---

 

MEKANISME UMPAN BALIK: PENGUKUR SUASANA HATI, 
DINDING KEBEBASAN DAN EVALUASI HARIAN

Ingatkan para peserta untuk memposting emotikon mereka pada pengukur suasana hati dan tulis di 
dinding kebebasan.

Temui para tim relawan evaluator untuk membahas evaluasi Modul 3.
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MODUL 4

Akses Perempuan Terhadap 
Keadilan dan Kekerasan 
Terhadap Perempuan
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MODUL 4
AKSES PEREMPUAN TERHADAP KEADILAN
DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

TUJUAN PEMBELAJARAN
Di akhir modul ini, para peserta diharapkan mampu menerapkan norma dan standar hak asasi manusia 
internasional dalam kasus kekerasan seksual dan domestik.

BACAAN WAJIB
•		 Sally Engle Merry, Resistensi dan Kekuatan Budaya Hukum 
•		 PERMA No. 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

BAHAN-BAHAN YANG DIBUTUHKAN
•	 Salinan putusan-putusan berikut:

a. Putusan Nomor 74/Pid.B/2008/PN.KPG
b. Keputusan No. 35/Pid.B/2012/PN Mrs dan MA No. 10/K/PID/2013
c. Putusan No. 28/Pid.Sus/2014/PN/PWR
d.  Putusan No. 169/Pid.sus/2016/PN/Sbg

•	 Video, “Tea Consent”, tersedia di https://www.youtube.com/watch?v=oQbei5JGiT8
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MUATAN MODUL 

•		 Durasi yang disarankan modul ini adalah tiga belas jam.Sesi awal (1 jam) 
•		 Sesi 1:  Kekuatan Budaya Hukum (45 menit)
•		 Sesi 2:  Melihat Putusan Kasus  (4 jam dan 15 menit)
•		 Latihan penutup dan kuis pop (30 menit)

DURASI MODUL
Durasi yang disarankan Modul ini adalah enam (6) jam dan 30 menit.

 

SESI AWAL
Dalam sesi pendahuluan Modul 4, fasilitator harus menyajikan ringkasan pendapat, poin refleksi, dan 
pertanyaan-pertanyaan kritis yang telah ditulis peserta pada kartu meta plan pada akhir Modul 3. 
Fasilitator harus melibatkan peserta dalam menjawab pertanyaan kritis. 

Kemudian hasil kuis pop disampaikan. Fasilitator juga memperbolehkan peserta mengajukan 
pertanyaan. Poin pembelajaran yang ditekankan terutama pada pertanyaan-pertanyaan kuis pop yang 
tidak berhasil dijawab dengan baik.

Setelah menyajikan hasil kuis pop, fasilitator harus mempresentasikan hasil evaluasi Modul 3 yang 
dilakukan bersama tim relawan evaluator. Fasilitator juga harus mendiskusikan perubahan pada 
modul, jika diperlukan sebagai  hasil tindak lanjut  evaluasi.

Sesi awal maksimum satu (1) jam.   
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SESI 1
KEKUATAN bUDAYA HUKUM

TUJUAN PEMBELAJARAN : 
Di akhir sesi ini, para peserta harus menjawab pertanyaan, apa kekuatan budaya  hukum dalam 
mengubah relasi gender?

MUATAN SESI
Presentasi Laporan Bacaan (15 menit)
Diskusi Pleno (30 menit)

PRESENTASI LAPORAN BACAAN
Sebelum sesi ini, fasilitator harus meminta peserta untuk membaca artikel Sally Engle Merry, 
Perlawanan dan Kekuatan Budaya Hukum.  Fasilitator akan meminta dua sukarelawan untuk membuat 
presentasi tentang bacaan.

Fasilitator akan menginstruksikan kedua relawan untuk menyajikan hanya poin-poin kunci dalam 
artikel yang menjawab pertanyaan, “Apa kekuatan budaya  hukum dalam mengubah relasi gender?”

DISKUSI PLENO
Setelah presentasi  artikel Sally Engle Merry, fasilitator akan melibatkan peserta dalam diskusi tentang 
artikel tersebut dan tetap berfokus pada pertanyaan di atas. Fasilitator akan bertanya kepada peserta 
jika mereka memiliki pertanyaan dan pendapat mengenai artikel tersebut. Fasilitator akan menekankan 
poin-poin utama di bawah ini dan membuat sintesis diskusi.

Diskusi maksimum 30 menit.
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POIN UTAMA UNTUK DISKUSI

Dalam pembahasan mengenai bacaan, fasilitator harus menyoroti poin-poin berikut:

1. Ada banyak cara hukum dapat berkontribusi pada keadilan sosial dan politik transformatif. 
Salah satunya adalah melalui sifat konstitutif hukum, yang mengacu pada cara proses 
hukum membangun kehidupan sosial dan budaya. 

2. Hukum dapat digunakan oleh kaum terpinggirkan atau yang tertindas untuk mengatasi 
ketidakberdayaan mereka, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada perubahan dalam 
hubungan kekuasaan. Hal ini dapat terjadi ketika mereka yang mengalami penindasan 
menggunakan proses hukum untuk melakukan redefinisi budaya. Ketika hukum digunakan 
untuk menghasilkan makna budaya baru, penataan kembali  relasi kuasa dapat dilakukan.

3. Merry mengilustrasikan hal ini dengan menggunakan contoh perempuan yang mengalami 
pemukulan. Merry menyebutkan secara khusus:

a. Bagaimana  gerakan  perempuan melakukan advokasi sangat bergantung pada otoritas 
dan kategori hukum untuk memperkenalkan ide-ide budaya baru tentang relasi 
antara laki-laki dan perempuan.  Sebagai contoh, ketika hukum menghukum tindakan 
pemukulan istri sebagai kejahatan, maka hukum memberi makna budaya baru bagi 
tindakan pemukulan terhadap istri. Pemukulan tidak lagi diterima sebagai tindakan 
laki-laki untuk mendisiplinkan perempuan, tetapi secara jelas menjadi tindak pidana.  
Legitimasi hukum yang memberi hukuman bagi pelaku pemukulan terhadap istri serta 
merta berarti penolakan untuk menolerir pemukulan terhadap istri, setidaknya demikian 
di tataran normatif.

b. Meskipun sistem hukum tidak serta merta langsung mengubah praktik budaya  
pemukulan terhadap istri (ada semacam ketidaktegasan menangani hal ini walaupun 
sudah dinyatakan sebagai tindak pidana). Advokasi yang kuat dari gerakan perempuan 
seputar isu ini akan dapat membawa perubahan signifikan dalam kebijakan kepolisian 
dan peradilan terkait pemukulan terhadap istri. Hasilnya terlihat melalui peningkatan 
tajam jumlah kasus yang dibawa ke pengadilan.

4. Menurut Merry apa yang bisa kita simpulkan tentang  menolak dan mengubah 
ketidaksetaraan sosial atau budaya dalam relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan 
melalui dan dalam hukum adalah bahwa:

 Tindakan individu yang melakukan perlawanan terhadap kekuasaan (seperti perempuan 
yang menolak dan menggugat kekuasaan laki-laki yang mendisiplinkan perempuan 
dengan memukuli istrinya, melalui pengajuan laporan) adalah sebuah tindakan yang 
dilakukan secara sadar terhadap  pemahaman yang baru tentang bagaimana seharusnya 
memperlakukan istri. 
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 Tindakan individu yang tidak memiliki dampak nyata (seperti seorang istri yang dipukuli 
yang mengajukan kasus di pengadilan terhadap pemukulnya/pelaku) dapat benar-benar 
‘mengganggu’ pemahaman budaya yang sudah mapan (contoh; pemukulan istri) dan 
akhirnya membangun pemahaman atau makna budaya baru (bahwa pemukulan istri itu 
salah dan merupakan tindak pidana) dan membentuk kembali masyarakat (dalam cara 
mereka menangani kekerasan dalam rumah tangga) dan distribusi kekuasaan (antara 
suami dan istri).

a. Tidak ada garis pemisah yang jelas antara tindakan individu dan kolektif. Setiap individu 
bertindak sebagai bagian dari beberapa tindakan kolektif masyarakat, baik dalam bentuk 
keluarga, asosiasi, atau gerakan. Gerakan kolektif bergantung pada partisipasi individu. 
Misalnya, pengadilan dapat membentuk kembali relasi  gender hanya jika perempuan 
bersedia melaporkan kekerasan kepada polisi, bersedia datang ke pengadilan untuk 
meminta perintah perlindungan, dan untuk bersaksi melawan pihak yang melakukan 
pemukulan terhadap mereka. Lembaga (seperti pengadilan, keluarga, dan masyarakat) 
juga dapat direformasi atau diubah melalui praktik sehari-hari individu, seperti 
perempuan yang menuntut keadilan untuk tindakan kekerasan berbasis gender.

Fasilitator dapat mengakhiri diskusi dengan menekankan bahwa kita tidak seharusnya menerima 
begitu saja praktik-praktik yang setiap hari kita lihat di pengadilan.  Sebaliknya, seperti yang dijelaskan 
Merry, kita harus sadar bahwa hukum, melalui kegiatan sehari-hari di pengadilan, dapat menghasilkan 
pemahaman budaya baru dan mengubah relasi kuasa.
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SESI 2
MELIHAT PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN

TUJUAN PEMBELAJARAN : 
Di akhir Sesi ini, para peserta diharapkan telah memiliki kemampuan:

•	 mengidentifikasi bagaimana putusan pengadilan memperkuat pemahaman budaya tentang 
kekerasan berbasis gender dan praktik diskriminatif terhadap perempuan;

•	 mengidentifikasi bagaimana hakim dapat mengubah pemahaman budaya tersebut, mengatasi 
diskriminasi gender, dan meningkatkan kesetaraan gender.

	

LOKAKARYA
Bagilah peserta menjadi empat kelompok. Berikan peserta waktu selama dua (2) jam untuk lokakarya 
ini. Setiap kelompok akan diminta untuk memeriksa satu dari empat kasus berbeda berikut ini yang 
diputuskan di Indonesia:

•	 Putusan Nomor 74/Pid.B/2008/PN.KPG
•	 Keputusan No. 35/Pid.B/2012/PN Mrs dan MA No. 10/K/PID/2013
•	 Putusan No.28/Pid.Sus/2014/Pn/Pwr
•	 Putusan No. 169/Pid.Sus/2016/PN/Sbg

Setiap kelompok akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

•	 Jelaskan pandangan budaya terhadap perempuan yang digunakan untuk membenarkan hasil 
putusan dari kasus ini?

•	 Jelaskan pemahaman budaya tentang kekerasan berbasis gender yang diilustrasikan dalam 
putusan pengadilan?

•	 Apakah putusan tersebut melanggar norma, prinsip, atau standar  hukum hak asasi manusia 
internasional, Konstitusi Indonesia, hukum dan peraturan di negara Indonesia, dan Peraturan 
Mahkamah Agung RI No. 3/2017?   Identifikasikan norma, prinsip, dan standar yang dilanggar.

•	 Jelaskan secara menyeluruh, jika Anda adalah hakim dalam kasus ini, bagaimana Anda akan 
memutus perkara ini?
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PRESENTASI DAN DISKUSI PLENO
Berikan setiap kelompok 15 menit untuk mempresentasikan hasil workshop mereka.

Fasilitator harus mencurahkan 15 menit lagi untuk diskusi pleno dari setiap hasil kelompok.  

Membuat sintesis diskusi. Setelah sintesis, menonton  video “Tea Consent”/ “Persetujuan Teh”, yang 
menjelaskan bahwa dalam hubungan seksual harus terdapat konsensus atau persetujuan kedua belah 
pihak, video menjelaskan metafora persetujuan tersebut melalui permintaan konsensus minum teh.

LATIHAN PENUTUP
Simpulkan sesi modul dengan meminta peserta untuk menulis di kartu metaplan satu pendapat, poin 
refleksi, atau pertanyaan kritis yang mereka miliki dari sesi ini. Minta mereka untuk menuliskannya pada 
sepotong kartu metaplan dan tempelkan di dinding yang telah ditentukan. Pendapat, poin refleksi, 
atau pertanyaan yang kritis mungkin berkaitan dengan pekerjaan atau kehidupan pribadi seseorang.

Fasilitator harus mendiskusikan pendapat, poin refleksi, atau pertanyaan kritis tersebut sebelum 
memulai Modul 5. 

KUIS POP
Untuk menilai pembelajaran peserta dalam sesi ini, kuis pop dapat diberikan di bagian akhir modul.  
Hasil kuis pop harus didiskusikan sebelum memulai Modul 5.  

Ingatlah selalu ---

MEKANISME UMPAN BALIK: PENGUKUR SUASANA HATI, 
DINDING KEBEBASAN DAN EVALUASI HARIAN

Ingatkan para peserta untuk memposting emotikon mereka pada pengukur suasana hati dan tulis di 
dinding kebebasan.

Bertemulah dengan para tim relawan evaluator untuk membahas evaluasi Modul 4.
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MODUL 5

Menggunakan Hukum Hak 
Asasi Manusia Internasional 
Dalam Litigasi Domestik
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MODUL 5
MENGGUNAKAN HUKUM HAK ASASI 

MANUSIA INTERNASIONAL DALAM LITIGASI 
DOMESTIK

 

TUJUAN PEMBELAJARAN
Di akhir sesi ini, para peserta harus memiliki kemampuan:

•	 membahas bagaimana norma dan prinsip hak asasi manusia internasional dapat diterapkan 
dalam litigasi/pemutusan perkara domestik;

•	 menerapkan norma dan standar hak asasi manusia internasional dalam kasus-kasus aktual.

BACAAN WAJIB
•	 Prinsip Bangalore tentang “Penerapan Norma Hak Asasi Manusia Internasional dalam Hukum 

Nasional” (1988)
•	 Panduan Umum Bangkok untuk Hakim dalam Menerapkan Perspektif Gender di Asia Tenggara 

(Internasional Commission of Jurists, 25 Juni 2016)
•	 Simon Butt, Posisi Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Indonesia, Emory International 

Law Review, Vol. 28, Edisi 1, h. 1-28
•	 UUD Republik Indonesia, Pasal 24 (1), 24A (1), 24C (1), 27, 28, 28A hingga 28J
•	 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia
•	 Perma No. 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
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MUATAN MODUL
•		 Sesi awal (1 jam) 
•		 Sesi 1: Hukum hak asasi manusia internasional dalam litigasi domestik (3 jam)
•		 Sesi 2: Aplikasi dalam kasus (3 jam)
•		 Latihan penutup (30 menit) 

DURASI MODUL
Durasi yang disarankan modul ini adalah tujuh (7) jam dan 30 menit.

SESI AWAL
Dalam sesi pendahuluan Modul 5, fasilitator harus menyajikan ringkasan pendapat, poin refleksi, dan 
pertanyaan-pertanyaan kritis yang telah ditulis peserta pada kartu metaplan pada akhir Modul 4. 
Fasilitator harus melibatkan peserta dalam menjawab pertanyaan kritis. 

Dalam sesi ini harus diikuti oleh presentasi hasil kuis pop. Peserta dapat mengajukan pertanyaan, 
dan poin pembelajaran yang ditekankan terutama pada pertanyaan-pertanyaan kuis pop yang tidak 
berhasil dijawab dengan baik.

Setelah menyajikan hasil kuis pop, fasilitator harus mempresentasikan hasil evaluasi Modul 4 yang 
telah dilakukan oleh tim evaluator sukarelawan. Fasilitator juga harus mendiskusikan jika terdapat 
perubahan pada modul sebagai hasil tindak lanjut  evaluasi.

Sesi awal maksimum satu (1) jam.
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SESI 1
Hukum Hak Asasi Manusia Internasional 

dalam Litigasi Domestik

KEGIATAN: LOKAKARYA
Bagilah peserta menjadi tiga kelompok.  Berikan kelompok dua (2) jam untuk membaca dan membahas 
bacaan yang diperlukan yang tercantum di atas dan untuk menjawab pertanyaan berikut: 

Berdasarkan bacaan, bagaimana hukum HAM internasional dapat diterapkan pada litigasi  di Indonesia? 
Tolong jelaskan jawaban Anda secara terperinci.

Setelah dua jam, kelompok-kelompok tersebut akan melaporkan hasil lokakarya mereka. Berikan setiap 
kelompok 10 menit untuk menyampaikan laporan hasil kelompok mereka. Libatkan peserta dalam 
diskusi tentang hasil kelompok mereka.  Fasilitator harus fokus pada poin-poin penting dalam Prinsip 
Bangalore dan Panduan Umum Bangkok untuk Hakim (Bangkok General Guidance for Judges). Berikan 
sintesis diskusi di akhir kegiatan ini. 

Diskusi dan sintesis terbuka maksimum 20 menit. 

 

SESI 2
Aplikasi dalam Kasus

KEGIATAN:  LOKAKARYA

Bagilah peserta menjadi tiga kelompok. Berikan peserta satu (1) jam dan 30 menit untuk mendiskusikan 
kasus yang ditugaskan kepada mereka dan untuk menjawab pertanyaan.
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Kelompok 1

Tinjau ulang Putusan No. 1048 K/Pdt/2012 dari Mahkamah Agung Indonesia.

(1) Apakah Anda setuju dengan alasan pengadilan?  Jelaskan jawaban Anda.
(2) Tulis ulang putusan tersebut dengan menggunakan argument dari panduan ketentuan dibawah 
ini, untuk menjustifikasi lebih lanjut hasilnya; (a) pasal perjanjian hak asasi manusia tertentu, (b) 
Konstitusi Indonesia, (c) hukum dan peraturan di Indonesia; dan (d) PERMA No. 3/2017 

Kelompok 2

Tinjau ulang Putusan No. 1048 K/Pdt/2012 dari Mahkamah Agung Indonesia.

1. Asumsikan bahwa kasus tersebut melibatkan praktik Islam dalam memberikan warisan 
yang tidak setara kepada perempuan, dan bahwa perempuan itu keberatan terhadap praktik 
tersebut di depan pengadilan Agama Islam.

2. Jika Anda adalah hakim pengadilan itu, bagaimana Anda akan memutuskan:
a. Klaim terhadap perempuan tersebut terhadap praktik Islam yang melanggar hukum hak 

asasi manusia internasional, Konstitusi Indonesia, dan UU No. 39/1999?
b.  Jika Anda setuju atau tidak setuju dengan gugatan si perempuan, berikan argument atas 

persetujuan atau ketidaksetujuan anda.  Kutip ketentuan-ketentuan khusus tentang (i) 
Perjanjian Hak Asasi Manusia Internasional; (ii) Konstitusi Indonesia; (iii) Hukum dan 
Peraturan di Indonesia; dan (iv) PERMA No. 3/2017 .

Kelompok 3

Guntur (18 tahun) adalah kakak laki-laki Anisa. Anisa berusia 15 tahun. Guntur memperkosa 
Anisa delapan kali ketika Anisa baru berusia 14 tahun.  Guntur mengancam akan menyakiti Anisa 
secara fisik jika Anisa menolak.

Anisa menjadi hamil karena perkosaan itu. Guntur membantu Anisa menggugurkan 
kandungannya. Ibu mereka juga membantu melakukan aborsi. Sang ibu mengaku bahwa 
dia tidak tahu tentang perkosaan itu dan bahwa dia membantu aborsi karena malu tentang 
kehamilan Anisa. Aborsi itu diketahui umum ketika penduduk setempat menemukan tubuh bayi 
laki-laki di sebuah perkebunan minyak di samping komunitas tempat Anisa dan keluarganya 
tinggal. Penyelidikan menemukan bahwa Anisa adalah ibu dari janin yang digugurkan itu.

Anisa dan Guntur secara bersama dituduh melakukan aborsi berdasarkan Pasal 77 UU 
Perlindungan Anak. Pengadilan negeri memvonis Anisa hukuman enam bulan penjara. Guntur 
juga dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap adik perempuannya berdasarkan Pasal 81 
UU Perlindungan Anak. Dia dijatuhi hukuman dua tahun penjara. (Sang ibu diadili dalam sidang 
terpisah.) 
Jaksa mengumumkan bahwa mereka akan membahas apakah JPU akan mengajukan banding  
agar hukuman dapat diperberat. 
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1. Apakah Anda setuju dengan putusan pengadilan negeri tersebut?
2. Jika Anda setuju dengan putusan pengadilan negeri, beri alasan yang mendukung pendapat 

anda tersebut dengan mengutip ketentuan khusus tentang (i) Perjanjian Hak Asasi 
Manusia Internasional; (ii) Konstitusi Indonesia; (iii) Hukum dan Peraturan Domestik; dan 
(iv) Peraturan No. 3/2017 dari Mahkamah Agung Indonesia.

3. Jika Anda tidak setuju dengan putusan pengadilan negeri, bagaimana Anda akan memutus 
perkara ini jika Anda bertindak sebagai hakim? Berikan argumen terhadap putusan Anda 
(yang berbeda dengan putusan di atas) dengan mengutip ketentuan-ketentuan khusus 
mengenai (i) Perjanjian Hak Asasi Manusia Internasional; (ii) Konstitusi Indonesia; (iii) 
Hukum dan Peraturan Domestik; dan (iv) Perma No. 3/2017 

LAPORAN KELOMPOK DAN DISKUSI PLENO
Setelah diskusi, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka maksimal 15 
menit.  Setelah itu diskusikanlah secara pleno semua laporan kelompok yang telah disampaikan. 
Tanyakan kepada peserta lainnya jika mereka memiliki pertanyaan, komentar, atau pendapat tentang 
hasil lokakarya dari setiap kelompok. Alokasikan sekitar 10 menit untuk diskusi pleno dari setiap 
laporan lokakarya. Pada akhir diskusi pleno, fasilitator harus memperkuat poin-poin penting dalam 
Prinsip Bangalore dan Panduan Umum Bangkok untuk Hakim tentang bagaimana hukum hak asasi 
manusia internasional dapat diterapkan dalam litigasi/pengadilan di dalam negeri. Fasilitator juga 
harus menekankan bahwa Konstitusi Indonesia dan UU No. 39/1999 memberikan dasar hukum 
yang memadai untuk penggunaan norma-norma, standar, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia 
internasional dalam litigasi dalam negeri, sesuai dengan kewajiban Indonesia untuk menghormati, 
melindungi, memastikan dan memenuhi hak asasi manusia.

Presentasi kelompok dan diskusi pleno maksimum satu (1) jam dan 30 menit.

LATIHAN PENUTUP 
Simpulkan sesi modul dengan meminta peserta untuk menulis di kartu metaplan satu pendapat, poin 
refleksi, atau pertanyaan kritis yang mereka miliki dari sesi. Minta mereka untuk menuliskannya pada 
sepotong kartu metaplan dan tempelkan di dinding yang telah ditentukan. Pendapat, poin refleksi 
atau pertanyaan kritis mungkin berkaitan dengan pekerjaan atau kehidupan pribadi seseorang.

Fasilitator harus mendiskusikan pendapat, poin refleksi, dan pertanyaan kritis tersebut sebelum 
dimulainya Modul 6. 
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KUIS POP
Untuk menilai pembelajaran peserta dalam sesi ini, kuis pop dapat diberikan di bagian akhir modul.  
Hasil kuis pop harus didiskusikan sebelum dimulainya Modul 6.  

Ingat Selalu ---

MEKANISME UMPAN BALIK: PENGUKUR SUASANA HATI, 
DINDING KEBEBASAN DAN EVALUASI HARIAN

Ingatkan para peserta untuk memposting emotikon mereka pada pengukur suasana hati dan tulis di 
dinding kebebasan.

Temui para tim relawan evaluator untuk membahas evaluasi modul ini.
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MODUL 6

Melakukan Persidangan dan 
Menuliskan Putusan
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MODUL 6
MELAKUKAN PENGADILAN DAN MENULIS 

PUTUSAN

TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah modul ini, peserta diharapkan telah memiliki kemampuan:

•	 mengidentifikasi praktik baik dan berbahaya dalam pemeriksaan korban atau saksi selama 
persidangan;

•	 mengidentifikasi bagaimana stereotip gender dan viktimisasi sekunder termanifestasi dalam 
pengadilan, khususnya dalam pemeriksaan saksi; 

•	 menerapkan norma, prinsip, dan standar hak asasi manusia internasional dan domestik dalam 
pelaksanaan pengadilan dan secara tertulis dalam putusan pengadilan.

BACAAN WAJIB 
•	 Prinsip Bangalore tentang “Penerapan Norma Hak Asasi Manusia Internasional dalam hukum 

nasional” (1988)
•	 Panduan Umum Bangkok untuk Hakim dalam Menerapkan Perspektif Gender di Asia Tenggara 

(International Commission of Jurists, 25 Juni 2016)
•	 Perma No. 3/2017  tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
•	 Buku Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

MUATAN MODUL
•		 Sesi awal (1 jam)
•		 Sesi 1:  Latihan pengadilan semu, empat (4) jam
•		 Sesi 2:  Menulis putusan, empat (4) jam
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DURASI MODUL
Durasi yang disarankan modul ini adalah sembilan (9) jam.

SESI AWAL
Dalam sesi awal Modul 6, fasilitator harus menyajikan ringkasan pendapat, poin refleksi, dan 
pertanyaan-pertanyaan kritis yang telah ditulis peserta pada kartu metaplan pada akhir Modul 5.  
Fasilitator harus melibatkan peserta dalam menjawab pertanyaan kritis. 

Dalam sesi ini harus diikuti oleh presentasi hasil kuis pop. Peserta dapat mengajukan pertanyaan, 
dan poin pembelajaran yang ditekankan terutama pada pertanyaan-pertanyaan kuis pop yang tidak 
berhasil dijawab dengan baik.

Setelah menyajikan hasil kuis pop, fasilitator harus mempresentasikan hasil evaluasi Modul 5 yang telah 
dilakukan oleh tim  relawan evaluator. Fasilitator juga harus mendiskusikan jika terdapat perubahan 
pada modul sebagai hasil  tindak lanjut evaluasi.

Sesi awal maksimum satu (1) jam.

SESI 1
LATIHAN PENGADILAN SEMU

TUJUAN PEMBELAJARAN
Di akhir sesi ini, para peserta diharapkan telah memiliki kemampuan:

•	 mengilustrasikan praktik-praktik baik dan berbahaya di pengadilan yang dilakukan oleh hakim, 
jaksa, dan pengacara  dalam pemeriksaan saksi atau korban di pengadilan;

•	 menerapkan norma, prinsip, dan standar hak asasi manusia serta PERMA No. 3/2017 dalam 
pelaksanaan persidangan;

•	 belajar dari satu sama lain dalam cara memeriksa saksi dan melaksanakan persidangan dengan 
menggunakan bahasa dan perilaku yang peka dan sesuai dengan prinsip kesetaraan gender dan 
dengan menghindari stereotip gender dan viktimisasi korban. 
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INSTRUKSI UNTUK FASILITATOR
Bagilah peserta menjadi empat kelompok. Berikan setiap kelompok salinan situasi kasus yang 
ditugaskan kepada mereka (lihat di bawah). Instruksikan para peserta untuk menyiapkan naskah, 
berdasarkan  kasus yang diberikan, untuk latihan pengadilan semu.  

Melalui naskah mereka, dua kelompok akan mengilustrasikan dalam presentasi pengadilan semu 
semua praktik berbahaya yang mereka ketahui terjadi di  pengadilan, termasuk dalam pemeriksaan 
saksi. Instruksikan para peserta untuk mengacu pada Pasal 2-10 PERMA No. 3/2017 dan halaman 33-
36, 40-45, 48, dan 64-66 tentang Buku Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan 
Hukum.

Dua kelompok lainnya akan menunjukkan praktik-praktik baik dalam pelaksanaan persidangan, 
konsistensi dengan norma-norma, prinsip-prinsip, dan standar-standar hak asasi manusia serta 
Peraturan No. 3/2017, dengan memberi perhatian khusus juga pada Pasal 2-10, dan halaman 33-36 , 
40-45, 48, dan 64-66 dari buku Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.  
Presentasi setiap kelompok akan dinilai oleh kelompok lain.  Beri tahu peserta untuk menulis putusan 
berdasarkan situasi kasus yang diberikan, naskah, dan presentasi pengadilan semu mereka.

Latihan pengadilan semu maksimum dilaksanakan selama empat (4) jam.  Alokasikan satu jam dan 30 
menit (1 jam 30 menit) untuk persiapan dan dua jam dan 30 menit (2 jam 30 menit) untuk presentasi 
dan kritik. Presentasi pengadilan semu dari masing-masing kelompok tidak boleh melebihi 15 menit.

Situasi Kasus untuk Latihan Pengadilan Semu

Situasi Kasus No. 1

Kasih, perempuan, usia 30 tahun, seorang reporter TV dan pembaca berita dengan hampir satu 
juta pengikut di media sosial. Dia memiliki segmen hiburan berjudul “Panggil aku Kasih!”  pada 
program siaran berita utama. Dia sering memakai pakaian yang memamerkan tubuhnya atau 
pakaian yang ketat, kadang mempertontonkan belahan dadanya. Selain itu, ia juga punya reputasi 
negatif yaitu tidur dengan beberapa aktor asing yang mengunjungi negara itu. Reputasi negatif 
ini kemudian membuat atasannya terpaksa untuk melarang Kasih membuat liputan mengenai 
aktor asing.  Ada banyak foto-foto online-nya diambil di pesta-pesta saat dia ditampilkan duduk 
di pangkuan seorang pria atau melakukan French Kiss terhadap seorang pria, atau saat seorang 
pria memegang payudaranya.

Di tempat kerja, Kasih dikenal sebagai penulis yang buruk dan bertingkah laku kurang patut 
sebagai seorang jurnalis. Bahkan, rekan-rekannya yang bekerja dalam program yang sama yang 
menampilkan Kasih sebagai pembawa acara yang memiliki daftar panjang kesalahan serius 
yang telah dilakukan  dan  merusak kredibilitas program.  
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Mansur, laki-laki, usia 35 tahun adalah orang yang mengawasi program siaran berita. Mansur dan 
Kasih berteman.  Mansur telah memiliki pasangan bernama Melati dan telah tinggal bersama. 
Melati juga bekerja dalam jaringan TV yang sama tetapi pada departemen yang berbeda.  Kasih 
dan Melati juga berteman. 

Suatu hari, Kasih mengajukan tuntutan pidana terhadap Mansur karena melakukan tindak 
pidana asusila, khususnya berdasarkan Pasal 289 KUHP Indonesia. Kasih menuduh bahwa 
Mansur dengan paksa menciumnya dan meremas payudaranya di dalam toilet di tempat kerja, 
ketika tidak ada orang lain di sekitarnya.  

Kasih mengklaim bahwa sebelum kekerasan seksual, Mansur telah melecehkannya secara 
seksual selama tiga tahun. Mansur telah membuat ajakan seksual, tetapi Kasih menolaknya. 
Sebagai pembalasan terhadap klaim yang diajukan Kasih, Mansur menginstruksikan stafnya 
untuk tidak menyiarkan kisah-kisah Kasih. Kasih menunjukkan pesan teks dari Mansur, yang ia 
klaim sebagai ajakan seksual.  

Mansur membantah melakukan serangan seksual atau melecehkan Kasih secara seksual. 
Mansur mengklaim bahwa Kasih mengajukan laporan karena manajemen akan segera 
menggantikannya sebagai pembawa acara TV karena kinerjanya yang buruk. Dia menjelaskan 
bahwa kisah-kisah Kasih tidak mengudara karena kisah-kisah itu ditulis dengan buruk atau 
tidak memenuhi standar jurnalistik. Dia membalas bahwa Kasih mengambil pesan teksnya di 
luar konteks atau menghapusnya dari utas percakapan, sehingga memungkinkan Kasih untuk 
mengubah maknanya. Misalnya, Kasih mengklaim bahwa Mansur diduga mengirimi dia pesan 
teks yang dimuat secara seksual yang berbunyi:

Mansur : Selamat pagi! “Panggil aku Kasih! adalah hal yang saya pikirkan saat mandi tadi 
pagi!

Mansur membalas bahwa ini hanya satu pesan teks dan bahwa keseluruhan percakapan itu 
sebenarnya tentang pekerjaan. Dia menunjukkan utas percakapan berikut:

Mansur : Selamat pagi! “Panggil aku Kasih! adalah hal yang saya pikirkan saat mandi tadi 
pagi!
Kasih : Benarkah?  Apa sih yang kamu pikirkan?
Mansur : Saya harus memodifikasi format untuk membuatnya berbeda dari acara hiburan 
lainnya.
Kasih :  Wow! Ha ha ha!  Saya senang!
Mansur : Saya akan membicarakannya dengan kalian nanti.
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Petunjuk untuk Kelompok 1 dan 2

Setiap kelompok secara terpisah akan melakukan sidang pengadilan semu dari kasus ini. Setiap 
kelompok akan menugaskan satu peserta untuk bertindak sebagai hakim untuk memimpin 
persidangan, peserta lain untuk bertindak sebagai jaksa, dan peserta lain untuk bertindak 
sebagai pembela (untuk Mansur).

Tujuan Grup 1 adalah untuk menunjukkan praktik berbahaya dalam pemeriksaan seorang pelapor 
perempuan dalam kasus kekerasan seksual.  Tujuan Grup 2 adalah untuk menunjukkan praktik 
yang baik dalam pemeriksaan seorang pelapor perempuan dalam kasus kekerasan seksual.  
Praktik yang baik dan berbahaya harus mengilustrasikan cara hakim, jaksa, dan pengacara 
pembela menangani pemeriksaan pelapor perempuan.

Anda akan membuat naskah Anda sendiri berdasarkan detail kasus di atas.  Anda dapat 
menambah rincian yang Anda pikir perlu untuk mengilustrasikan dengan lebih baik praktik yang 
berbahaya atau yang baik, termasuk rincian terkait dengan (1) kepribadian dan reputasi Kasih 
dan Mansur dan (2) bukti Kasih dan Mansur.  Dalam membuat naskah Anda, ingatlah bahwa 
Anda juga akan menulis putusan berdasarkan perkara ini dan skrip yang telah Anda siapkan.

Untuk memandu Anda dalam menulis naskah, bacalah Pasal 2 hingga 9 dari Perma No. 3/2017.  
Pasal-pasal tersebut mencantumkan prinsip dan pedoman yang harus diikuti hakim dalam 
melakukan persidangan dalam kasus yang melibatkan isu-isu gender, termasuk tindakan atau 
perilaku yang harus dihindari oleh hakim.  Baca juga halaman 33-36, 40-45, 48, dan 64-66 dari 
buku Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum..

Situasi Kasus No. 2

Mayan adalah perempuan berusia 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin. Dia adalah anak 
tertua dari lima bersaudara.  

Mayan mengajukan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Ricardo, seorang pengusaha 
berusia 40 tahun.

Menurut Mayan, saat dia sedang berjalan di tengah kota  dia melihat sebuah mobil van yang 
mengiklankan lowongan pekerjaan. Ricardo sedang berdiri di samping mobil van tersebut. 
Mayan mendekatinya dan bertanya tentang pekerjaan yang diiklankan. Ricardo mengatakan 
kepadanya bahwa dia dapat segera mewawancarai Mayan di dalam mobil van  untuk pekerjaan 
yang ditawarkan saat ini. Pada mulanya, Mayan ragu-ragu untuk masuk ke mobil van, tetapi 
Ricardo membujuknya.  Ricardo menuntun Mayan ke dalam, dan Mayan melihat ada meja dan 
kursi di sana.
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Setelah beberapa menit berbicara, Ricardo berdiri dan mencium Mayan. Mayan terkejut atas 
perbuatan Ricardo itu namun pada awalnya dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi ketika tangan 
Ricardo meraba-raba tubuhnya termasuk payudaranya, Mayan memprotes. Dia berseru ke 
Ricardo, “jangan, jangan, jangan, berhenti!” Tapi Ricardo hanya tertawa dan meneruskan 
perbuatannya. Mayan terlalu takut untuk melakukan apa pun selain mendorong Ricardo, 
menangis, dan memohon Ricardo untuk berhenti. Ricardo terlalu kuat untuknya. Ricardo 
berhasil melakukan penetrasi seksual kepada Mayan. Setelah selesai, dia memberi uang kepada 
Mayan, menyuruhnya membeli sesuatu. Mayan mengatakan bahwa dia menerima uang itu dan 
menggunakannya untuk membeli makanan untuk keluarganya selama satu minggu.

Ricardo mengakui bahwa dia berhubungan seks dengan Mayan, tetapi dia mengklaim bahwa 
itu atas dasar sama-sama mau. Dia mengklaim bahwa Mayan menawarkan untuk berhubungan 
seks dengannya ketika melihat Ricardo berdiri di samping mobil van. Menurutnya, Mayan 
menjelaskan bahwa dia tidak punya uang untuk pulang hari itu dan dia lapar. Ricardo kasihan 
padanya dan menerima tawaran layanan seksnya dengan imbalan uang. Dia juga mengklaim 
bahwa sifat hubungan seksual berdasarkan konsensual didukung oleh fakta bahwa pakaian 
Mayan tidak robek. Menurutnya, Mayan menanggalkan pakaian secara sukarela di depannya.

Ricardo tampan dan berpakaian rapi. Ketika dia berbicara, suaranya lembut dan perangainya 
santun. Mayan, di sisi lain, memiliki kulit gelap dan mata besar. Dia kurus dan memakai pakaian 
yang tidak serasi.  Suaranya kencang. Gaya bicaranya seperti orang yang telah terbiasa dengan 
obrolan jalanan.

Petunjuk untuk Kelompok 3 dan 4

Setiap kelompok secara terpisah akan melakukan sidang pengadilan semu dari kasus ini.  Setiap 
kelompok akan menugaskan satu peserta untuk bertindak sebagai hakim untuk memimpin 
persidangan, peserta lain untuk bertindak sebagai jaksa, dan peserta lain untuk bertindak 
sebagai pembela (untuk Ricardo).

Tujuan Kelompok 3 adalah untuk menunjukkan praktik berbahaya dalam pemeriksaan seorang 
pelapor perempuan dalam kasus perkosaan. Tujuan Kelompok 4 adalah untuk menunjukkan 
praktik yang baik dalam pemeriksaan seorang pelapor perempuan dalam kasus perkosaan. 
Praktik yang baik dan berbahaya harus mengilustrasikan cara hakim, jaksa, dan pengacara 
pembela menangani pemeriksaan pelapor perempuan.

Anda akan membuat naskah Anda sendiri berdasarkan detail kasus di atas. Anda dapat 
menambahkan ke rincian yang Anda pikir perlu untuk mengilustrasikan dengan lebih baik 
praktik-praktik berbahaya atau baik, termasuk rincian terkait dengan (1) kepribadian dan 
reputasi Mayan dan Ricardo; dan (2) bukti dari Mayan dan Ricardo. Dalam membuat naskah 
Anda, ingatlah bahwa Anda juga akan menulis putusan berdasarkan perkara ini dan skrip yang 
telah Anda siapkan.
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Untuk memandu Anda dalam menulis naskah, bacalah Pasal 2 hingga 9 dari PERMA No. 3/2017 
dan halaman 33-36, 40-45, 48, dan 64-66 dari Buku Pedoman Mengadili Perkara Perempuan 
Berhadapan dengan Hukum. Pasal-pasal tersebut mencantumkan prinsip dan pedoman yang 
harus diikuti hakim dalam menyidangkan kasus-kasus yang melibatkan isu gender, termasuk 
perbuatan atau perilaku yang harus dihindari oleh hakim. 

CATATAN UNTUK FASILITATOR 

Dalam mengkritisi secara kolektif masing-masing presentasi pengadilan semu kelompok, 
fasilitator harus mengajukan pertanyaan berikut untuk memandu diskusi peserta:

1. Praktik berbahaya/baik apa yang Anda lihat dalam presentasi pengadilan semu? 
2. Mengapa Anda mengatakan bahwa itu berbahaya/baik?
3. Apakah praktik berbahaya yang Anda sebutkan tadi melanggar hak atau prinsip apa pun 

berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional atau hukum Indonesia atau Peraturan 
Mahkamah Agung RI No. 3/2017?

4. Jika praktik baik/berbahaya yang Anda lihat terjadi di persidangan yang sebenarnya, apakah 
Anda berpikir bahwa hukum dan peraturan tersebut akan membantu Anda mewujudkan 
kebenaran dalam kasus ini?

5. Apakah Anda memiliki rekomendasi tentang bagaimana persidangan seperti yang 
ditunjukkan dalam presentasi peradilan semu ini dapat dibuat lebih sensitif gender dan 
lebih manusiawi?
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SESI 2
MENULISKAN PUTUSAN

TUJUAN SESI
Di akhir sesi ini, para peserta harus telah memiliki kemampuan untuk:

• menulis putusan untuk studi kasus di Sesi 1, berdasarkan rincian kasus yang diberikan dan skrip 
yang disiapkan oleh kelompok-kelompok lokakarya; 

• menerapkan norma-norma hak asasi manusia, prinsip-prinsip, dan standar dan PERMA No 3/2017 
dalam memutuskan perkara, dipandu oleh Prinsip Bangalore dan Panduan Umum Bangkok 
untuk Hakim.

KEGIATAN: LOKAKARYA
Para peserta akan tetap berada di kelompok yang sama seperti dalam latihan peradilan semu. Mintalah 
setiap kelompok untuk secara kolektif menulis putusan berdasarkan situasi kasus yang disediakan dan 
latihan pengadilan semu dari ketiga kelompok. 

Fasilitator harus meminta peserta untuk mengikuti proses dan format berikut dalam menulis putusan:

I. Diskusikan kasus dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi (a) isu-isu faktual dan (b) isu-isu hukum atau isu-isu dalam kasus ini.
2. Identifikasi (a) fakta-fakta yang relevan dengan penyelesaian masalah faktual dan hukum; 

dan (b) klaim yang bertentangan dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah faktual dan 
masalah hukum dalam kasus ini.

3. Identifikasi bukti yang mendukung atau menggugurkan gugatan para pihak yang berperkara.
4. Jelaskan mengapa sebuah bukti mendukung atau menggugurkan gugatan.
5. Identifikasi norma dan standar hak asasi manusia internasional yang relevan dengan 

prinsip-prinsip dan standar berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3/2017. Berikan 
perhatian khusus pada Artikel 2, 6, 8, dan 11. 

6. Identifikasi hukum dan peraturan perundangan Republik Indonesia yang berlaku untuk 
kasus ini.
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7. Selesaikan masalah faktual dan hukum menggunakan hasil diskusi Anda tentang bukti, 
dan dengan menerapkan norma-norma, prinsip-prinsip, dan standar yang relevan di 
bawah hukum hak asasi manusia internasional, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3/2017, 
peraturan perundangan Indonesia, dan Panduan Umum Bangkok untuk Hakim tentang 
Penerapan Perspektif Gender di Asia Tenggara.

II. Tulis putusan berdasarkan jawaban Anda di atas dengan menggunakan format 
berikut:

1. Fakta yang disimpulkan
2. Gugatan yang bertentangan
3. Masalah: 

a. faktual
b. legal

4. Bukti yang disajikan
5. Evaluasi bukti yang disajikan
6. Penerapan norma-norma, prinsip-prinsip, dan standar-standar yang terkait di bawah hukum 

hak asasi manusia internasional, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3/2017, dan Panduan 
Umum Bangkok untuk Hakim tentang Penerapan Perspektif Gender di Asia Tenggara.

7. Penerapan peraturan perundangan RI yang relevan
8. Putusan akhir
 

Berikan masing-masing kelompok dua (2) jam untuk menulis putusan. Setelah dua jam, setiap kelompok 
akan menyajikan putusan yang telah mereka tulis dalam presentasi selama 15 menit. Diskusi pleno 
dilakukan selama 15 menit, diikuti dengan komentar dan pendapat peserta mengenai hasil putusan 
yang dipresentasikan. Fasilitator juga harus memberikan komentarnya sendiri tentang putusan yang 
dipresentasikan, berdasarkan  pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

Pertanyaan-pertanyaan kunci untuk fasilitator

1. Apakah putusan tersebut membahas diskriminasi terhadap perempuan?
2. Apakah putusan tersebut membahas atau menggunakan stereotip gender?
3. Apakah putusan tersebut menggunakan bahasa yang bersifat diskriminatif?
4. Apakah putusan tersebut telah mempertimbangkan status tidak setara dari para pihak 

atau perbedaan kekuasaan di antara mereka?
5. Apakah putusan tersebut telah mempertimbangkan atau mengatasi dampak psikologis 

dan dampak lainnya dari kekerasan terhadap korban?
6. Apakah putusan tersebut menafsirkan dan menerapkan hukum yang berlaku dengan cara 

yang konsisten dengan hak asasi manusia dan yang meningkatkan kesetaraan gender?
7. Apakah putusan tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pasal 2 

PERMA No. 3/2017?
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SESI PENUTUP

TUJUAN SESI
Di akhir sesi ini, para peserta diharapkan telah memiliki kemampuan:

• berbagi pendapat mengenai pengalaman belajar mereka di pelatihan,
• mengevaluasi pelaksanaan pelatihan.

 

MUATAN SESI
•	 Sesi Berbagi 
•		 Evaluasi 

 

SESI BERBAGI
Mintalah para peserta untuk duduk dalam lingkaran. Mintalah masing-masing peserta untuk 
membagikan pendapatnya mengenai hal yang paling penting yang mereka pelajari dari pelatihan. 
Fasilitator dapat memutuskan untuk mengatur nada diskusi dengan berbicara terlebih dahulu dan 
memberikan pendapat atau pembelajaran yang paling penting.  Di akhir sesi berbagi, fasilitator harus 
berterima kasih kepada para peserta atas partisipasi mereka dalam pelatihan.

Sesi berbagi ini maksimum satu (1) jam.

 
EVALUASI

Para peserta akan diberikan formulir evaluasi untuk dilengkapi sebagai evaluasi dari seluruh pelatihan. 
Contoh formulir evaluasi dilampirkan juga pada modul ini.
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AKSES PEREMPUAN
    TERHADAP KEADILAN

AKSES PEREMPUAN
    TERHADAP KEADILAN


