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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Negara yang diwakili oleh pemerintah sebagai pelaksana tugas dan 

wewenang ketatanegaraan (the main administrator) memiliki tanggung-jawab 

sekaligus kewajiban untuk menjaga tidak hanya tertib sosial dan keamanan namun 

juga memelihara hak-hak individu dan kolektif (civil liberties) setiap warga 

negaranya, tanpa terkecuali atau diskriminasi. Prinsip ini kerap disebut sebagai 

esensi dari negara pengurus (welfare state). Idealisme negara pengurus sejatinya 

telah termaktub dalam falsafah dan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. 

Selain itu bapak pendiri negara-bangsa, Mohammad Hatta juga telah memberikan 

petuah idelisme negara pengurus, sebagai berikut: “ hendaknya kita memperhatikan 

syarat-syarat supaya negara yang kita dirikan, jangan menjadi negara kekuasaan.  

Kita (seluruh bangsa Indonesia) menghendaki Negara Pengurus.” 1   

Secara legal-formal, idealisme negara pengurus juga telah dipatri dengan 

norma konstitusi yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum,2 yang tentu 

berorientasi pada nilai-nilai penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak 

konstitusional warga negara. Namun dalam perkembangan sejarah negara-bangsa, 

Indonesia dapat dianggap terlambat dalam menginternalisasi nilai-nilai negara 

pengurus tersebut.  

Keterlambatan tersebut dikarenakan, Pancasila sebagai alas nilai filosofis 

bangsa kerap dan akan terus diuji dalam zamannya. Pada masa awal kemerdekaan, 

 

1 Zulfikri Suleman, Demokrasi untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta, (Kompas, 2010), 

hlm. 60  

2 Undang-Undang Dasar 1945 (Pasca Amandemen), Pasal 1 Ayat (3).  
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Pancasila juga diuji oleh diskursus dan pergerakan akar rumput yang menolak dan 

yang bertujuan untuk melencengkan nilai-nilai luhurnya. Ideologi komunis (kiri) 

mencoba membawa diskursus kenegaraan dalam tataran pertentangan kelas antara 

kubu kapitalis vis-à-vis proletarian, yang merupakan pemikiran khas Marxis.3 

Sedangkan golongan ‘Islam politik’ (kanan) mengarahkan visi mereka untuk 

menjadikan Islam sebagai ideologi tunggal negara.4 Selain itu, masih berbekas kuat 

dalam ingatan kolektif bangsa, bagaimana para pemimpin negara (eksekutif) 

melencengkan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan tamsil kepentingan mereka 

sendiri: Soekarno dengan Demokrasi Terpimpin (Guided Democracy),5 dan 

Soeharto dengan dogma ‘Ekonomi Pancasila’ dan banyak lagi program kerja Orde 

Baru yang semata ditambah kata ‘Pancasila’ setelahnya, namun sayangnya abai 

akan esensi demokrasi dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip negara hukum 

(rule of law).6 Fenomena sosial dan politik diatas menjadi bukti bahwa Pancasila, 

sebagai falsafah, ideologi dan konsensus negara-bangsa akan terus diuji oleh 

zamannya, tidak terkecuali pada saat sekarang.7  

Namun diinsyafi bahwa secara faktual-kontemporer masih dapat tergambar 

bahwa Indonesia setelah beberapa tahun keluar dari era otoritarian masih memiliki 

kendala substantif ketatanegaraan dalam bidang penghormatan, perlindungan dan 

pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, terutama bagi kelompok rentan 

 

3 Herbert Feith, ‘President Soekarno, the Army and the Communists: The Triangle Changes Shape’, 

Asian Survey Vol 4 (1964), hlm 969-980, 979. 

4 Sunny Tanuwidjaja,’Political Islam and Islamic Parties in Indonesia: Critically Assessing the 

Evidance of Islam’s Political Decline’, Contemporary South-east Asia: A Journal of International 

and Strategic Affairs 32, No 1 (2010), hlm 32.  

5 Feith, supra 3, 970.     

6 Adnan Buyung Nasution, ‘Southeast Asian Constitutionalism: Toward Constitutional Democracy 

in Indonesia’, (Inaugural Professorial Lecture, Melbourne Law School, 20 Okotober 2010) hlm.7. 

7 Mirza Satria Buana, Pancasila, Multikulturalisme dan Tantangan Inklusi Sosial, dalam Al-Khanif, 

MS Buana dan MK Wardaya (eds), Pancasila dalam Pusaran Globalisasi (LKiS, 2017), hlm. 37.  
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dan minoritas.8 Konteks pasca-otoritarian Indonesia ber-setting; kohesi social yang 

masih terbelah, terutama dalam iklim kontestasi politik (pemilihan presiden 

maupun dalam pemilihan kepala daerah) dan sebagian masyarakat masih terlena 

dengan euphoria kebebasan terutama dalam ranah sosial dan politik.  

Zaman ketidakpastian ini juga kerap disebut sebagai jalan terjal transisi 

demokrasi yang merupakan fase rawan suatu negara. Salah mengambil jalan 

kebijakan politik-hukum, alih-alih mencapai konsolidasi dan kemapanan dalam 

berdemokrasi, tidak mustahil bangsa ini akan kembali terjatuh dalam dekapan 

kuasa semi-otoritarianisme yang tentu abai terhadap semangat dan cita-cita negara 

pengurus (welfare state).    

Salah satu kebijakan pemerintah yang krusial adalah dalam ranah kesehatan. 

Pemerintah telah melegislasi peraturan perundang-undangan tentang kesehatan, 

yaitu: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam rumusan 

norma Pasal 151, disebutkan bahwa: “ketentuan lebih lanjut mengenai upaya 

kesehatan jiwa diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Namun, bukan Peraturan 

Pemerintah (PP) yang terbit melainkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 

tentang Kesehatan Jiwa. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan 

Jiwa sendiri masuk dalam RUU Prioritas tahun 2013 disetujui oleh seluruh fraksi 

dari sembilan fraksi sehingga berhasil menjadi UU. Proses pembahasan dan 

perancanan dari UU Kesehatan Jiwa menarik dalam perspektif ilmu perundang-

undangan karena terkesan tidak ada batasan materi muatan dalam pembentukan 

perundang-undangan. Dalam hal ini, UU Kesehatan Jiwa dapat diletakkan sebagai 

lex specialis dari UU Kesehatan.    

Namun pernah diinsyafi bahwa kesehatan merupakan domain yang sangat luas, 

dalam artian tidak semata bersifat fisikal semata, namun juga bathiniah/kejiwaan. 

Aspek kesehatan juga berkelindan dengan aspek Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang unggul dari suatu negara. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam satu 

 

8 Ibid, 38.   
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kesempatan pernah berujar bahwa fokus kebijakan pemerintah dalam periode kedua 

pemerintahan adalah untuk meningkatkan daya saing dan kemampuan Sumber 

Daya Manusia (SDM).9 Dalam konteks tersebut, aspek kesehatan menjadi teramat 

penting bagi pemerintah.   

Selain itu, dalam konteks advokasi internasional, kesehatan juga mendapat 

fokus penting dalam Sustainable Development Goals (SDGs), terutama untuk 

kriteria good health and well-being for people.10 Pemerintah Indonesia dituntut agar 

dapat memberi akses kesehatan tanpa diskriminasi, dengan kata lain, akses 

kesehatan haruslah berorientasi pada prinsip non-diskriminasi. Hal tersebut tentu 

harus terus diikhtiarkan oleh pemerintah terutama dalam hal pembuatan kebijakan 

kesehatan.  

Sebagaimana diutarakan diatas, salah satu aspek kesehatan yang krusial 

(sekaligus rawan) untuk segera diatasi oleh pemerintah adalah terkait kesehatan 

jiwa (mental health) warga negaranya. Penyandang disabilitas mental kerap 

mendapatkan stigma sebagai ‘orang gila’, ‘tidak waras’ dan ‘stress’, sehingga kerap 

dirundungan oleh masyarakat dan sialnya malah sering diacuhkan/diabaikan dari 

pelayanan kesehatan publik pemerintah. Terlepas dari beberapa insiden diatas, 

Indonesia, sejatinya telah berbenah dengan membuat regulasi terhadap kesehatan 

jiwa lewat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. 

Idealnya setiap peraturan perundang-undangan haruslah selaras dengan nilai-nilai 

Pancasila, semata karena “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum 

negara.”11   

 

9 Pidato Perdana, Jokowi Kembali Prioritaskan Pembangunan SDM dan Infrastruktur, Kompas, 20 

Oktober 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/20/16525421/pidato-perdana-jokowi-

kembali-prioritaskan-pembangunan-sdm-dan-infrastruktur>, diakses pada tanggal 13 November 

2019.  

10 Sustainable Development Goals <https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300>, diakses 

pada tanggal 15 November 2019. 

11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 

Pasal 2.   
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Undang-Undang Kesehatan Jiwa memiliki beberapa cakupan norma yang 

dapat dibilang progresif, semisal dengan fokus pada Orang Dengan Masalah 

Kejiwaan (ODMK) yang merupakan individu-individu yang beresiko mengalami 

gangguan jiwa dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang merupakan 

individu yang telah positif (berdasarkan health assessment) menderita gangguan 

kejiwaan, beserta treatment dan pendekatan terhadap keluarga terdekatnya. Namun 

terlepas dari telah hadirnya ‘payung hukum’ bagi penyandang disabilitas 

jiwa/mental tersebut, secara faktual negara (pemerintah) masih dirasa belum hadir 

secara optimal bagi penyandang disabilitas mental.   

Tantangan dari kesehatan jiwa/mental tersebut tentu berkorelasi pada masih 

sulitnya implementasi program kesehatan untuk semua (health for everyone) di 

Indonesia. Menurut data Riskesdas (2018) terjadi lonjakan kuantitas yang luar biasa 

dari penyandang disabilitas/penyakit mental dari 1,7% di tahun 2013 melonjak 

menjadi 7 % di tahun 2018.12 Menurut data, 15, 8% keluarga di Indonesia hidup 

dengan penderita gangguan mental; yang patut menjadi perhatian adalah angka 

tersebut belum mencakup keseluruhan keluarga di Indonesia. Jumlah keluarga yang 

tercatat hanya sebanyak 13 juta yang telah di pantau dan di data, padahal angka 

tersebut hanya mencakup 20, 24 % dari seluruh keluarga di Indonesia. Dari 

persentase tersebut, hanya sebanyak 37.013 penderita gangguan jiwa berat yang 

mendapatkan pelayanan dan pengobatan intensif oleh pemerintah, sementara 

13.204 lainnya justru diabaikan oleh pemerintah.13    

Data-data yang memprihatinkan diatas cukup menjadi justifikasi bahwa 

memang masih ada kesalahan dan/atau mis-manajemen dalam lingkup sistem 

pelayanan kesehatan publik bagi penyandang disabilitas jiwa/mental di Indonesia, 

terutama dalam aspek legal-yuridis dan juga implementasi terhadap norma-norma 

 

12Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

<www.kesmas.kemkes.go.id/hasil_riskesdas_2018.pdf>, diakses pada tanggal 14 November 2019.. 

13 CNN Indonesia <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180830182931-255-326289/158-

persen-keluarga-hidup-dengan-penderita-gangguan-mental>, diakses pada tanggal 13 November 

2019.  
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perundangan-undangan di lapangan. Fenomena sekaligus tantangan sosial tersebut 

tentu dapat mencederai nilai-nilai luhur Pancasila, terutama sila “Kemanusian Yang 

Adil dan Beradab” dan “Keadilan Sosial” yang bertujuan untuk mencapai cita-cita 

luhur negara pengurus. Dilatar belakangi oleh data dan fenomena socio-politik 

diatas, maka diperlukan pengkajian terhadap Undang-Undang tentang Kesehatan 

Jiwa.           

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada deskripsi singkat latar belakang masalah diatas, penelitian 

ini akan mencandra beberapa rumusan-rumusan masalah, sebagai berikut: 

1. Apakah norma-norma dalam Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa yang 

menjadi obyek kajian  telah selaras, harmonis dan berorientasi pada nilai-nilai 

luhur Pancasila, terutama nilai-nilai pada sila “Kemanusiaan Yang Adil dan 

Beradab” dan “Keadilan Sosial”?   

2. Bagaimana sebaiknya (ius constituendum) kebijakan politik hukum yang 

tepat dalam Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Sebagai ikhtiar akademik guna menjawab rumusan-rumusan masalah diatas, 

penelitian ini bermaksud untuk dapat memberikan pemahaman dan pengayaan yang 

komprehensif terhadap esensi norma-norma hukum dalam Undang-Undang tentang 

Kesehatan Jiwa. Norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang 

sudah lebih konkrit akan lebih di abstraksi guna mendapatkan suatu simpulan 

terkait nilai-nilai luhur Pancasila. Pada akhirnya, akan di dapat suatu penjelasan 

yang preskriptif (judgmental analysis) terkait apakah Undang-Undang tentang 

Kesehatan Jiwa telah selaras dan harmonis pada nilai-nilai Pancasila atau mungkin 

masih jauh dari idealitas, dengan kata lain peraturan perundang-undangan tersebut 

bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.   

Kemudian, penelitian ini tidak semata berorientasi pada hasil akhir/simpulan 

yang bersifat preskriptif, namun juga akan secara deskriptif-elaboratif menjawab 
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beberapa pilihan-pilihan politik hukum Pancasila dalam konteks Undang-Undang 

tentang Kesehatan Jiwa. Penelitian ini akan memberi saran dan masukan 

konstruktif guna perbaikan norma-norma hukum dalam peraturan perundang-

undangan, terutama dalam ranah kesehatan jiwa yang lebih inklusif dan 

berkeadilan.        

1.4 Metodologi 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum interdisipliner (socio-

legal methodology); dimana hukum (dalam hal ini teks perundang-undangan) tidak 

dimaknai sebagai obyek kajian yang bebas nilai, namun sebaliknya dimaknai 

sebagai obyek yang kaya akan nilai-nilai (termasuk nilai non-hukum).14 Teks 

hukum tidak dapat berdiri sendiri, namun memiliki banyak sistem jejaring (network 

system) yang saling berkelindan dan mempengaruhi baik dalam proses perumusan 

norma (legal drafting) maupun dalam tataran implementasi.15   

Dikarenakan sifatnya yang mendalam (grounded) dan sekaligus filosofis, 

penelitian socio-legal juga kerap dianggap sebagai paradigma penelitian yang 

berikhtiar tidak semata mencari makna ‘teks’, namun juga memahami ‘pre-teks’ 

atau pra kondisi dari suatu teks, dan juga memahami ‘konteks’ dimana teks hukum 

di aplikasikan dalam ranah riil.16  

Lewat sifat nya yang ‘sociological’ tersebut, metode socio-legal memiliki 

padanan dengan Regulatory Impact Analysis (RIA) yang sama-sama berorientasi 

pada dimensi evaluatif-kritikal terhadap perundang-undangan. RIA sendiri 

memiliki 3 (tiga) dimensi yang saling berkelindan dan mempengaruhi, yaitu 

 

14 Reza Banakar dan Max Travers (eds), Law and Society Theory, (Hart Publishing, 2013), hlm. 78. 

15 Michael King dan Chris Thornhill, Nilkas Luhmann’s Theory of Politics and Law, (Palgrave, 

2003), hlm. 65.  

16 Banakar, supra 14, 89.   
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sebagai: proses, alat dan logika (paradigma) berpikir.17  RIA sebagai sebuah proses 

melakukan penilaian secara sistematis atas signifikansi dampak (baik secara positif 

maupun negatif) dari sebuah regulasi. Penilaian ini dapat dilakukan baik untuk 

mengukur dampak dari regulasi yang sedang diusulkan (ex ante) maupun dampak 

nyata dari sebuah regulasi yang sudah ada dan tengah berjalan (ex post).18 RIA 

merupakan salah satu instrumen dalam melakukan reformasi regulasi untuk 

meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang dibangun oleh 

pemerintah, baik pada prosesnya maupun dampaknya. Ketiga dimensi tersebut 

memiliki titik tekan yang sama dengan socio-legal methodology yakni untuk 

mendapatkan simpulan yang komprehensif, tidak semata tekstual, namun juga 

filosofis, teoritik dan kontekstual.  

Adapun tahapan-tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Proses identifikasi rumusan masalah, terutama dalam teks hukum 

perundang-undangan; apa masalah teks hukum yang dihadapi dan 

bagaimana Pancasila sebagai ‘batu uji filosofis’  dapat memberikan 

jawaban dan alternatif kebijakan. Pada tahap ini, penting untuk 

membedakan antara masalah (issue) dengan gejala (symptom), karena 

yang hendak dipecahkan adalah masalah, bukan gejalanya. 

2. Proses penetapan tujuan penelitian. Tahapan ini menjadi salah satu 

komponen yang sangat penting, karena mengelaborasi tentang penilaian 

terhadap ‘efektifitas’ suatu kebijakan. Makna ‘efektifitas’ tidak selalu 

bermakna bermakna empiris, namun sociological. Penelitian ini melihat 

 

17 Fendi Setyawan, Kajian dan Evaluasi Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila 

(BPIP, 2019), hlm. 4.  Lihat juga, Global Indicators of Regulatory Governance: Worldwide Practice 

of Regulatory Impacts Assessment (World Bank), < 

http://documents.worldbank.org/curated/en/905611520284525814/Global-Indicators-of-

Regulatory-Governance-Worldwide-Practices-of-Regulatory-Impact-Assessments.pdf>, diakses 

pada tanggal 24 November 2019.    

18 Regulatory Impact Assessment in Developing and Transition Economies: A Survey Of Current 

Practice”, Working Paper Series, Centre on Regulation and Competition, Institute for Development 

Policy and Management, University of Manchester, 2004, hlm. 5. Diakses dari 

<http://idpm.man.ac.uk/crc/> pada tanggal 20 November 2019. 

http://idpm.man.ac.uk/crc/
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dan mencermati teks hukum dalam konteks yang lebih luas; teks tidak 

berhenti dalam tujuannya untuk mendapatkan kepastian hukum (legal 

certainty) semata, namun juga harus dapat dipastikan dan dijamin 

bahwa teks hukum tersebut dapat bekerja (feasible) dan berdaya guna 

(usefulness) bagi stakeholders stakeholders yang terlibat. Inilah yang 

disebut sebagai the real legal certainty.19    

3. Proses pengembangan berbagai pilihan atau alternatif kebijakan untuk 

mencapai tujuan. Dalam tahapan ini, penelitian akan melihat pilihan-

pilihan rasional apa saja yang tersedia untuk dapat diambil untuk 

memecahkan masalah-masalah tersebut.  

4. Alat penilaian terhadap pilihan alternatif kebijakan-kebijakan yang juga 

merupakan kesimpulan akhir dari penelitian ini. Metode socio-legal 

melakukan seleksi terhadap berbagai pilihan-pilihan kebijakan. Proses 

seleksi kebijakan tersebut diawali dengan penilaian dari aspek legalitas; 

setiap pilihan-pilihan kebijakan tidak boleh bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu aspek politis-

sosiologis juga dipertimbangkan, agar kebijakan-kebijakan dapat 

terimplementasi dengan baik dan tepat sasaran.     

 

 

 

 

 

 

 

19 Adriaan Bedner dan Barbara Oomen (eds), Real Legal Certainty and Its Relevance: Essays to 

honour of Jan Michiel Otto, (Leiden Publication, 2018), hlm. 45.   



 10 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Pendahuluan  

Ketika para pendiri negeri (founding fathers), terutama Mohammad Yamin, 

Soepomo, dan Soekarno merumuskan dasar falsafah negara dalam sidang Badan 

Penyelidik Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) puluhan tahun 

silam, pemikiran mereka tentu berjangkar pada idealisme dan teori-teori 

kenegaraan dan kebangsaan pada zamannya. Ketiga tokoh nasional diatas memiliki 

konsepsi idealistik yang serupa, walaupun mereka berbeda diksi tentang butir-butir 

dasar falsafah negara. Soekarno lah yang pada akhirnya memeras inti sari falsafah 

negara menjadi 5 (lima) sila falsafah negara bernama Pancasila.20 

Dalam Tinjauan Pustaka ini akan dipaparkan beberapa teori-teori dan konsep-

konsep tentang Pancasila yang beririsan dengan beberapa konsep-konsep 

ketatanegaran dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam tulisan ini, Pancasila 

diproyeksikan sebagai ideologi yang terbuka (open ideology). Pancasila sebagai 

sebuah nilai filosofis-normatif bangsa memiliki karakteristik sosio-kultural yang 

kuat, karakteristik inilah yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka; 

ideologi yang memiliki fleksibilitas dan daya lenting dalam ikhtiar menjemput 

perubahan zaman, yang mana nilai-nilainya digali dari bumi Indonesia yang 

 

20 “Kelahiran Pancasila: Fakta Sejarah Tak Dapat Dikalahkan”, Kompas, 31 Mei, 2016, 12. Lihat 

juga,  Asvi Warman Adam, “Pergulatan Politik Pancasila”, Kompas, 1 Juni, 2016, 6. Pada 29 Mei 

1945, Mohammad Yamin berpidato tentang rumusan lima dasar negara. Pada 31 Mei 1945, 

Soepomo juga menyampaikan rumusan lima prinsip sebagai Dasar Negara Indonesia Merdeka. 

Namun Asvi Warman Adam menyebutkan bahwa sebenarnya: “Pidato Soepomo pada 31 Mei 1945 

itu hanya membahas syarat-syarat berdirinya suatu negara, bukan tentang dasar negara. Fakta 

sejarah menunjukkan bahwa, istilah Pancasila pertama kali dilahirkan oleh Soekarno pada 

pidatonya, 1 Juni 1945.”  
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multikultural.21 Filsuf Yunani, Heraclitus pernah berkata ‘Panta Rei’ yang berarti; 

semua akan mengalir (semua akan berubah pada zamannya). Dalam ikhtiar 

menjemput perubahan itulah, Pancasila dituntut untuk tetap relevan sebagai 

ideologi terbuka.22 

Namun tulisan ini juga tidak hanya mendeskripsikan ‘keselarasan’ antara 

nilai-nilai Pancasila, tapi juga mendeskripsikan perdebatan-perdebatan 

paradigmatik (contested ideas) antara nilai-nilai partikular khas ke-Indonesian yang 

terpatri dalam sila-sila Pancasila dengan konsep-konsep kenegaraan lain, semisal 

dengan Hak Asasi Manusia (HAM), Demokrasi dan Meritokrasi.  

Tinjauan Pustaka ini akan mendeskripsikan beberapa postulat-postulat, 

argumen-argumen, dan perdebatan-perdebatan paradigmatik, semisal; pertama, 

pembahasan tentang “Ketuhanan” dan “Kemanusian” sebagai entitas yang tidak 

terpisahkan dalam kebijakan hukum negara akan dielaborasi dengan perspektif 

Islam moderat; kedua, prinsip Kemanusiaan Universal dan Partikularis khas 

Pancasila akan didiskusikan guna mencari titik temu dan sintesis antar keduanya; 

ketiga, Pada akhirnya keseluruhan isi Tinjuaan Pustaka ini akan digunakan sebagai 

alat analisa terhadap norma-norma Undang-Undang tentang Kesehatan.   

2.2 Ketuhanan dan Kemanusiaan: Perspektif Maqashid al-Syariah 

Diskursus pertama yang akan di deskripsikan secara kritis adalah tentang 

peran sila “Ketuhanan” yang di selaraskan dengan sila “Kemanusian Yang Adil dan 

Beradab.” Pemahaman kedua sila diatas tidak dapat dilakukan secara terpisah, 

karena keduanya sejatinya memiliki tujuan yang sama yaitu memperkuat kohesi 

pluralisme di masyarakat. Dilihat dari segi etnis, bahasa, agama, dan budaya, 

 

21 Mirza Satria Buana, ‘Mengembalikan Marwah Pancasila dalam Transisi Demokrasi Indonesia’, 

dalam Al-Khanif (ed), Pancasila sebagai Realitas: Percik Pemikiran tentang Pancasila dan Isu-Isu 

Kontemporer di Indonesia, (Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 291. 

22 Kompas, “Keberagaman Jadi Kekuatan: Pancasila Relevan Hadapi Setiap Tantangan”, Kompas, 

11 Januari, 2017, hlm. 15.  
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Indonesia termasuk satu negara yang paling majemuk di dunia. Indonesia juga 

merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Fakta pluralisme 

tersebut disadari oleh para founding father kita, sehingga mereka merumuskan 

konsep pluralisme Indonesia dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.23 

Dalam tataran praktek ketatanegaraan Indonesia, agama diposisikan sebagai 

kekuatan moral bangsa yang juga telah diakomodir dalam Pancasila dan termaktub 

dalam beberapa norma-norma konstitusi, sebagai berikut:24 

1. Alinea ketiga Pembukaan UUD yang menyebut ”Atas berkat rahmat Allah 

Yang Maha Kuasa” sebagai basis pernyataan kemerdekaan Indonesia;  

2. Pasal 9 yang mewajibkan Presiden/Wakil Presiden bersumpah menurut 

agamanya;  

3. Pasal 24 ayat (2) yang memungkinkan bagi pembentukan peradilan agama di 

bawah Mahkamah Agung;  

4. Pasal 28J bahwa setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan 

dengan Undang-Undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas 

hak orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum 

dalam suatu masyarakat yang demokratis;  

5. Pasal 29 ayat (1) bahwa ”Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”;  

6. Pasal 31 ayat (3) bahwa ”Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan 

satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa;  

7. Pasal 31 ayat (5) UUD bahwa ”Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa 

untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.  

 

 

23 Ibid. 

24 Ibid. 
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Selanjutnya, sila pertama yaitu “Ketuhanan” sebagai nilai patrikularistik dari 

negara-bangsa Indonesia tidak bisa meninggalkan diskursus tentang Islam sebagai 

agama yang secara faktual dianut oleh mayoritas warga negara Indonesia. Deskripsi 

tentang paradigma keislaman dalam tulisan ini tidak berorientasi untuk menafikan 

agama-agama lain, namun semata untuk menekankan nilai-nilai konstruktif Islam 

yang dapat mendukung misi sila “Kemanusian” yang berorientasi pada pemenuhan 

negara madani yang juga identik dengan negara pengurus. Apabila nilai Islam 

(sebagai mayoritas) selaras dengan sila Kemanusiaan, maka dapat dipastikan 

kebijakan-kebijakan negara dapat termanisfestasi secara efektif dan dapat 

mengayomi minoritas dan berperspektif inklusi.   

Dalam perspektif Islam moderat, tafsir relasi antar manusia dan negara kerap 

dimaknai secara bebas (namun tetap berpedoman pada Al-Quran dan hadist) 

mengelaborasi ranah fiqh Islam. Cakupan fiqh tidak semata pada lingkup ‘Ibadah 

namun juga memasuki ranah Mu’amalah baik keperdataan (bay’ dan syirkah) 

maupun publik-ketatanegaraan (al-Ahkam al-Sulthaniyyah). Pergerakan moderasi 

Islam ini cenderung menolak formalisasi ‘syariah’ dalam bidang hukum 

kenegaraan, karena sejatinya Al-Qur’an sendiri lebih menekankan pada prinsip-

prinsip etika ketimbang hukum.25 Dari 6666 ayat dari 114 surah hanya sekitar 3 % 

berkaitan dengan masalah hukum, dan sebagai kesatuan yang utuh; aspek 

hukumnya tidak dapat dipisahkan dari ajaran moral dan etik yang berperan sebagai 

prinsip umum dalam hukum Islam (an over-arching principle in Islam).26 

Kelompok Islam moderat memakai perspektif yang lebih obyektif, dimana 

tidak dapat dinafikan bahwa doktrin agama (terutama Islam) dapat disalah artikan 

sebagai penggerak ekstrimisme dan terorisme global, dengan kata lain mereka 

mengakui bahwa memang ada masalah internal dalam dunia Islam. Namun Islam 

 

25 Ahmad N Fuad, Shari’ah and Human Rights, (Materi Pengajaran untuk Master Level Course 

UMM, 2017), hlm. 3. 

26 Ibid, hlm. 5. 
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juga berpeluang signifikan untuk menciptakan perdamaian lewat pemenuhan dan 

penghormatan nilai-nilai kemanusiaan.27  

Nilai luhur Islam yang dapat menjadi pengikat universal dengan prinsip-

prinsip kemanusiaan salah satunya adalah konsep karama yang dapat dipadankan 

dengan konsep HAM Internasional: dignity.28 Kamara menunjukkan bahwa Islam 

menempatkan martabat manusia sebagai sesuatu yang sudah ada setelah manusia 

itu lahir dan tidak bisa diganggu gugat oleh pihak manapun termasuk otoritas 

negara sekali pun. Selain menghargai ‘martabat asasi manusia’, Islam juga 

mengenal beberapa konsep krusial, semisal: konsep kebebasan terbatas,29 konsep 

keadilan,30 pengampunan,31 dan kasih sayang.32 Beberapa konsep-konsep krusial 

diatas berkesesuaian dengan semangat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 

(DUHAM) yang mana dalam alinea pembukaannya menyatakan: “The recognition 

of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of 

the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world.”             

Secara lebih elaboratif, An-Naim memberi penegasan bahwa Islam tidaklah 

bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal, dikarenakan nilai 

kemanusiaan melingkupi seluruh nilai-nilai agama, nasional dan budaya. Relasi 

pendamai dalam dinamika Islam dan nilai kemanusiaan adalah inter-relasi antara 

 

27 Brett Scharffs, Why Religious Freedom? Why the Religiously Committed, the Religiously 

Indiffent and Those Hostile to Religion should care, (BYU Law Research Paper, 2016), hlm. 6.    

28 Surah Al-Isra’ 17:70.  

29 Surah Al-Maidah 5; Surah Al-Baqarah 2:62; Surah Al-Kafirun 109:6 dan Surah Al-Kahfi 18: 29.  

30 Surah Al-Mumtahana 60:8 dan Surah Al-Maidah 5:8. 

31 Surah Ar-Rahman 55:1 

32 Surah Al-Buruj 85: 14. 
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agama dan negara itu sendiri, dimana keduanya memiliki keterhubungan namun 

memiliki kemerdekaan (independensi) sendiri-sendiri.33   

Dalam metodologi penafsiran, Islam moderat berpijak pada prinsip maqashid 

al-syariah yang memuat tujuan-tujuan normatif-esensial yang terkandung dalam 

Al-Qur’an dan hadist (syari’ah). Tujuan secara umum dari syariah adalah: 

mendidik individu (tahdzib al-fard); mewujudkan keadilan (al-‘adl) dan 

mempertimbangkan kepentingan publik (mashlahah ‘ammah). Dalam mashlalah 

yang paling esensial prinsip-prinsip kemanusiaan dalam Islam (al-Dharuriyyah al-

Khams), yang mencakup: menjaga agama (hifdh al-din); menjaga jiwa (hifdh al-

nafs); menjaga akal (hifdh al-‘aql); menjaga keturunan (al-nasl) dan menjaga harta 

(hifdh al-mal).34 Lewat penafsiran terbuka diatas, An-Naim menyerukan gerakan 

modernisasi Islam (to modernise Islam). 

Lewat elaborasi dalam ranah fiqh dengan menggunakan prinsip maqashid al-

syariah ini, Islam dapat menjawab beberapa tantangan kemanusiaan yang 

dikemukakan oleh Mayer,35 terutama dalam merespon urgensi sosial terhadap 

kesehatan jiwa masyarakat yang mana hal tersebut sejatinya merupakan salah satu 

tujuan dari Islam itu sendiri, yaitu menjaga jiwa (hifdh al-nafs), menjaga akal (hifdh 

al-‘aql) dan menjaga keturunan (al-nasl) warga negara Indonesia. Nilai-nilai 

Ketuhanan yang Berkemanusian dalam ajaran Islam tersebut tentu dapat 

memperkuat basis argumentasi Pancasila sebagai falsafah luhur bangsa dan 

ideologi bangsa yang terbuka.   

Lewat pemahaman terhadap prinsip maqoshid al-syariah diatas, pendekatan 

keagamaan mutlak harus dilakukan dalam penyelesaian masalah-masalah sosial 

 

33 Abdullahi An-Naim, The Interdependence of Religion, Secularism, and Human Rights: Prospects 

for Islamic Societies, dalam Baderin MA (ed) Islam and Human Rights: Collected Essays in Law 

(Farnham and Burlington, Ashgate, 2010: 351-355), hlm. 45.  

34 Ibid.  

35 Ann E Mayer, Islam and Human Rights: Tradition and Politics, (Oxford Publishing, 1991), hlm. 

26.  
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masyarakat, termasuk didalamnya adalah masalah kesehatan, khususnya dalam hal 

ini kesehatan jiwa. Agama berperan sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap 

sesuatu yang maha kuasa menyertai seluruh ruang lingkup kehidupan manusia baik 

kehidupan manusia individu maupun kehidupan masyarakat, baik kehidupan 

materil maupun kehidupan spiritual, baik kehidupan duniawi maupun kehidupan 

ukhrawi.36 Dalam ajaran agama Islam, Al-qur’an dapat berfungsi sebagai Al Syifa 

atau obat untuk menyembuhkan penyakit fisik maupun rohani. Di dalam Al Qur’an, 

tidak sedikit ayat-ayat yang menjelaskan tentang kesehatan, salah satunya 

mengenai ketenangan jiwa (kesehatan mental) yang dapat dicapai melalui dzikir 

(mengingat) Allah. 37 

Pada diskusi teoritik-filosofis selanjutnya akan dibahas tentang perdebatan 

dan juga sinergi antara nilai Kemanusiaan Pancasila dengan norma-norma 

kemanusian (HAM) Internasional.  Pancasila sebagai ideologi yang terbuka (open 

ideology) harus mampu mengembangkan diri agar selaras dengan pranata-pranata 

negara hukum moderen.  

2.3 Kemanusiaan Universal dan Tanggung-Jawab Negara: Perdebatan dan 

Titik Temu   

Postulat awal dari nilai kemanusian adalah universalitas, yang diartikan 

sebagai keluasan jangkauan (reach) dari hak dan kebebasan manusia itu sendiri. 

Setiap individu memiliki hak dan kewajiban terlepas dari asal-usul, ras, suku, 

agama dan kepercayaannya. Karena sifat universal tersebut, hak-hak azasi dan 

kebebasan dianggap sebagai hak terpenting (high priority right), namun bukan 

 

36 Ramayulis, Psikologi Agama, (Kalam Mulia, 2002), hlm 225. 

37 Ibid. 
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berarti hak dan kebebasan bersifat absolut, karena hak dan kebebasan pasti dapat 

dibatasi oleh negara dengan alasan-alasan yang logis dan darurat.38  

Selain bersifat universal, nilai-nilai kemanusiaan universal tersebut juga 

menekankan beberapa prinsip-prinsip penting, semisal: inherent (melekat), 

inalienable (tidak dapat dicabut), indivisible (tidak dapat diwakilkan), interrelated 

(saling berhubungan), equality (mendorong persamaan hak), dan non-

discrimination (non-diskriminasi).39 

Nilai kemanusiaan yang bersifat abstrak-filosofis tersebut kemudian di 

institusionalisasi kan kedalam instrumen hukum internasional lewat Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Secara legal-formal, DUHAM dianggap 

‘universal’ karena pada tanggal 10 Desember 1948, lewat mekanisme Rapat Umum 

PBB, negara-negara anggota PBB tidak menolak DUHAM dan kemudian PBB 

secara formal mengadopsi DUHAM sebagai ‘kekuatan moral’ penegakan HAM 

yang berlaku untuk semua negara (universal). Walau ada delapan negara yang 

abstain, namun hal tersebut tidaklah mengurangi legitimasi DUHAM.40  

Aspek universalime HAM Internasional juga dapat dicermati pada pasal-

pasal awal dalam DUHAM, semisal: “all human beings are born free and equal in 

dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act 

toward one another in a spirit of brotherhood.”41  

Pasal diatas merupakan ‘jantung’ dari DUHAM, karena secara filosofis 

menjelaskan tujuan mulia dari DUHAM itu sendiri. Kata ‘all’ bermakna bahwa 

 

38 Tore Lindhorm, Philosophical and Theoretical Underpinning of Human Rights – With an Upbeat 

Prospect on Religion in Support of Human Rights, (Unpublished Paper, 2017), hlm. 2. 

39 Istvan Lakatos, Thoughts on Universalism versus Cultural Relativism, Journal of International 

and European Law, 2018 (1), hlm. 56.  

40 M A Glendon, A World Made New: Elleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human 

Rights (Random House Trade, 2002), 34.   

41 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 1.  
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DUHAM memilik daya ikat moral kepada semua orang, tanpa memandang suku, 

ras dan agama/kepercayaan orang tersebut; kata ‘human being’ bermakna bahwa 

DUHAM sudah melampaui konsep domestik-nasional tentang hak warga negara 

(citizenship rights), dengan memberi penekanan bahwa setiap manusia (termasuk 

orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, kelompok minoritas dan pengungsi 

atau pencari suaka) memiliki derajat hak yang sama; kata ‘free’ dan ‘equal’ 

merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh DUHAM, karena ‘kebebasan’ dan 

‘kesamaan’ merupakan aspek manusiawi yang sudah melekat (inherent) dalam diri 

manusia. Konsep ‘dignity’ atau kemartabatan manusia yang merupakan inti dari 

hak dan kebebasan itu sendiri. Konsep-konsep diatas, jelas merupakan konsep yang 

universal karena dianggap sebagai sebuah keniscayaan di semua lingkup 

masyarakat yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.42 

Postulat kedua dari kemanusian universal adalah penekanan pada tanggung-

jawab (state’s responsibility) dan kewajiban negara (state’s obligation) dalam 

menghormati, melindungi dan memenuhi hak dan kebebasan warga negaranya. 

Dalam konsep ini ditekankan bahwa negara dan pemerintah adalah pengemban 

amanah untuk menjaga hak-hak warga negara (duty bearer) sedangkan warga 

negara adalah pemangku hak dan kebebasan (rights’ holder). Lewat relasi diatas, 

negara dan pemerintah memiliki lebih banyak kewajiban-kewajiban ketimbang 

warga negara, hal ini karena negara dan pemerintah adalah pemegang kuasa penuh 

yang memiliki banyak alat bantu dan kebijakan untuk melindungi kepentingan-

kepentingan rakyatnya.43  

Salah satu perwujudan konkrit dari tanggung-jawab negara tersebut adalah 

lewat kebijakan pelayanan publik kepada masyarakat, dimana kesehatan salah satu 

aspek terpenting dari pelayanan publik, dimana pemerintah bertanggung-jawab 

 

42 Mirza Satria Buana, ‘Menelaah Konsep Universalisme-Selektif dalam Diskursus HAM 

Universalisme dan Relativisme Budaya’, dalam Al-Khanif, Herlambang P. Wiratraman dan 

Manunggal K Wardaya (eds), Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme vs Relativisme di 

Indonesia, (LKiS, 2017), hlm. 24.  

43 Ibid, 25.   
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mengelola sumber daya publik (common and public resources). Dalam perspektif  

otonomi daerah, pemerintah daerah sebagai pengambilan kebijakan diyakini 

mampu menyederhanakan kompleksitas pengelolaan sumberdaya, 

mengintensifkan pembinaan sumberdaya, dan menekan peluang munculnya 

perilaku-perilaku free-rider atau moral hazard.44  

Selain mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, otonomi daerah 

juga dianggap mampu menurunnya biaya-biaya transaksi (transaction cost). Bagi 

Indonesia dengan fisik geografis yang luas dan 'berat', akan terbebani dengan biaya 

transaksi yang tinggi, meliputi biaya-biaya informasi dan biaya pengamanan. Selain 

itu, kewenangan desentralisasi juga dapat membangkitkan insentif untuk 

meningkatkan alokasi sumberdaya dan modal dari daerah setempat (resources 

movement and spending effect). Keadaan ini bukan saja berimplikasi kepada 

produktivitas (efficiency) namun juga terhadap kesejahteraan (equity) masyarakat 

sekitar.45    

Postulat ketiga dari konsep kemanusiaan universal adalah jawaban terhadap 

kritik pengabaian kewajiban dari konsep kemanusiaan universal yang semata 

menekankan pada hak dan kebebasan. Sejatinya, kemanusiaan universal tidak 

hanya menekankan pada hak dan kebebasan warga negara yang dijamin oleh 

konstitusi negara (hak-hak konstitusional). Walaupun benar adanya bahwa nilai-

nilai kemanusiaan universal (terutama yang bersifat non-derogable rights) memang 

tidak memerlukan pra-kondisi, semisal hak hidup (right to life) tidak lah 

memerlukan suatu kewajiban sebelum mendapatkan hak hidup tersebut. Namun 

dalam konteks hak-hak yang bersifat reciprocal (timbal-balik) semisal dalam relasi 

perniagaan dan lingkup sosial-kemasyarakatan, kewajiban perlu dilakukan dulu 

sebelum menuntut hak. Sejatinya, kewajiban dalam kemanusiaan universal terpatri 

 

44 Iwan Nugroho, Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Falsafah Pandangan Hidup Bangsa Untuk 

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Lingkungan Hidup, Jurnal 

Kosntitusi Vol. III, No.2 November 2010, hlm. 116. 

45 Ibid. 
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dalam kata: conscience yang bermakna filosofis sebagai kemampuan untuk 

berempati; suatu kesadaran untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak kita sukai 

kepada orang lain. Kewajiban mendapatkan porsi yang berimbang dalam konsep 

kemanusiaan universal, semata karena batasan hak dan kebebasan suatu individu 

adalah hak dan kebebasan individu lain.46    

Dalam perspektif nilai ketimuran, kewajiban warga negara terpatri dalam kata 

conscience yang merupakan adaptasi dari falsafat Kong Hu Chu  dari Tiongkok 

yang dikenal dengan sebutan Ren, yang bermakna sebagai suatu ekspresi kesalihan 

sosial, untuk tahu diri dan pandai menempatkan diri dalam relasi sosial dan 

kemasyarakatan; sifat ini terejawantahkan dalam prilaku yang tidak mudah 

menuntut hak sendiri, dan tidak abai terhadap kewajiban diri sendiri dan hak orang 

lain. Esensi kata conscience diatas adalah sebuah kontruksi atas pre-text yang 

mendahului keberadaan text itu sendiri.47   

Guna mengaktualisasikan Pancasila sebagai ideologi negara-bangsa yang 

terbuka, sinergi antara sila “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” perlu 

disintesiskan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal yang telah secara normatif 

ditransplantasi kedalam hukum positif Indonesia. Sinergi antara nilai-nilai nasional 

dan lokal yang partikularis perlu untuk diikhtiarkan, sebagaimana yang ditekankan 

oleh professor hukum internasional bernama Northrop, yang memiliki pandangan: 

“without common norms between the nations and the cultures of the world there 

can be no effective international law.”48 Baik hukum nasional maupun internasional 

sebagai instrumen negara pengurus harus mampu memahami konteks domenstik-

regional, karena dalam konteks domestik-regional tersebut telah memiliki pranata 

 

46 Ibid, 26.  

47 Scharffs, supra 24, 78.  

48 Filmer. S.C. Northrop, Naturalistic and Cultural Foundation for a more effective International 

Law, Yale Law Review (1950), hlm. 1431. 
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normatif internal (normative inner ordering) yang harus diperhatikan dalam 

implementasi nilai-nilai kemanusiaan universal.49   

Pada akhirnya idealisme nilai Kemanusiaan yang bersifat transendental 

(ketuhanan/illahiah) sekaligus sosiologis dan konsmopolitan diatas memerlukan 

persyaratan daya ketahanan, lenting, lentur dan fleksibilitasnya Pancasila sebagai 

ideologi yang terbuka. Tujuannya adalah menciptakan kondisi sosial yang kondusif 

dan inklusif, yang berorientasi pada tujuan keadilan sosial. 

2.4    Keadilan Kontekstual dan Inklusi Sosial  

Keadilan sejatinya merupakan tujuan hakiki dari Pancasila; sebagai sila 

terakhir dan pemungkas dari keseluruhan sila-sila idealisme Pancasila. Selaras 

dengan konteks modernitas dan kosmopolitan, Pancasila tidak hanya harus 

berorientasi pada “Keadilan Sosial” namun juga kepada keadilan kontekstual 

(contextual justice); dimana pemerintah dapat melakukan penyesuaian atau 

rekayasa hukum untuk mengakomodasi adanya fakta-fakta keberagaman di 

masyarakat. Penyesuaian atau rekayasa hukum tersebut dapat dilakukan berbeda-

beda, disesuaikan dengan keadaan dan konteks sosial suatu masyarakat.50 

Kebijakan keadilan kontekstual penting karena berorientasi pada 

terbentuknya relasi kondusif dan inklusif dalam dinamika sosial di masyarakat. 

Dalam konteks semakin kuatnya populisme dan rasisme yang terjadi tidak hanya di 

negara berkembang tapi juga negara maju, pendekatan kontekstual-inklusif tersebut 

menjadi teramat penting.  

Menurut laporan dari The UN Special Rapporteur on Contemporary Forms 

of Racism; agenda politik saat ini cenderung hanya fokus pada mempertahankan 

 

49 Filmer. S.C. Northrop, The Taming of the Nation: A Study of the Cultural Bases of International 

Policy, (New York, 1952), hlm. 4-5. 

50 Alexandra Xanthaxi, Multiculturalism and International Law: Discussing Universal Standard, 

Human Rights Quarterly (32) 2010, hlm. 30.   
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‘identitas nasional’, ‘mempertahankan kepentingan nasional’, menjaga ‘keluhuran 

dan warisan nasional’ dan melawan ‘imigran asing illegal’ … retorika ini menjadi 

ekpresi politis yang diskriminatif dan dapat berujung pada xenophobia (ketakutan 

berlebihan pada orang asing “(political agenda are increasingly focused on 

protecting the ‘national identity’ ‘defending the national interest’ safeguarding the 

‘national heritage’, and combating ‘illegal foreign immigrants’ … the rhetoric 

becomes the new political expression of discrimination and xenophobia (fear to 

other group)”.51     

Guna merespon tindakan diskriminatif diatas, keadilan kontekstual bertujuan 

untuk menghilangkan ‘kerusakan struktural’ dan menjamin terciptanya kesetaraan 

substantif dan memberi akses kepada masyarakat yang belum berkembang, lewat 

pembentukan institusi khusus dan menjalankan program affirmative action.”52 

Tafsir diatas merupakan perkembangan pemikiran dari aktivis komunalistik dan 

akademisi budaya partikular (cultural relativists) yang memandang affirmative 

action sebagai rekayasa sosial untuk mendistribusikan keadilan bagi kaum 

marginal. Argumen ini menolak paham liberal-sekularisme yang berpandangan 

bahwa negara harus berada dalam posisi netral, dimana setiap orang harus 

diperlakukan setara (the principle of formal equality), padahal dalam kenyataannya, 

disaat negara berada dalam posisi netral atau tidak berpihak itulah terjadi 

ketidakadilan dan diskriminasi bagi kalangan termarginal, maka negara harus 

melakukan tindakan afirmatif (affirmative action). Tesis ini disebut sebagai the 

principle of substantial equality atau the principle of difference.53   

Tidak hanya dalam teori, prinsip affirmative action yang merupakan 

pengejawantahan dari keadilan kontekstual juga sudah diperkuat oleh yurisprudensi 

 

51 The UN Special Rapporteur on Contemporary Forms of Racism, Political Platforms Which 

Promote or Incite Racial Discrimination, hlm 8-10.  

52 Ibid.   

53 Adeno Addis, ‘Individualism, Communitarianism, and the Right of Ethnic Minorities’, Notre 

Dame Law Review 67 3 (1992) hlm. 644-645.  
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peradilan International, dimana hakim Tanaka di International Court of Justice 

(ICJ) memberi dissenting opinion dalam kasus Afrika Selatan, sebagai berikut: “a 

different treatment is permitted when it can be justified by the criterion of justice … 

[or] reasonable [as] generally referred to by the Anglo-American school of law” 

(penanganan yang berbeda pada suatu kasus dapat diijinkan apabila memenuhi 

kriteria keadilan … yang dikenal dalam dalil-dalil hukum Anglo-Amerika).54 Hal 

ini merupakan wujud segresasi sosial berdasar etnik dan kepercayaan yang dapat 

berevolusi sebagai cultural cleavages, dimana masyarakat hidup dan berkembang 

hanya dalam kekompong budayanya saya, tanpa ada ikhtiar untuk merapatkan 

interaksi dengan entitas lain, hal tersebut harus ditolak.55  

Titik tekan dalam kebijakan affirmative action adalah inklusi sosial, bukan 

berpangkal pada penyamarataan (uniformitas) suatu entitas, namun berpangkal 

pada keinsyafan diri mengakui ada perbedaan-perbedaan yang nyata dalam 

masyarakat. Perbedaan (yang kerap berujung pada praduga a priori dan stigma) 

itulah yang coba untuk dijembatani oleh diskursus dan kebijakan inklusi sosial. 

Jelaslah terlihat bahwa, sebenarnya inklusi sosial adalah sebuah pranata sosial-

politik yang dapat digunakan sebagai solusi untuk menghilangkan segregasi sosial-

kultural dan memperkuat persatuan suatu bangsa.  

Inklusi sosial dapat terwujud dengan proses legislasi yang berikhtiar 

membuka ruang-ruang diskursus dengan proses-proses interaktif, pertukaran 

gagasan dan ide, dan penyerbukan silang budaya yang cair dan informal. Kondisi 

ini disebut sebagai plural-inklusifisme.56 Diinsyafi, bahwa kebijakan memerulakan 

wadah peraturan perundang-undangan yang taat asas hukum dan nilai-nilai 

 

54 Dissenting Opinion of Judge Tanaka, <http://www.icj-cij.org/docket/files/47/4969.pdf>,diakses 

pada tanggal 12 November 2019, hlm 251 

55Addis, supra 46, 790.   

56 Ibid.   
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moralitas hukum dan juga Pancasila, bagian tinjauan pustaka selanjutnya akan 

mengupas lebih dalam tentang hal tersebut.   

2.5     Nilai Moralitas Pancasila dalam Perundang-Undangan 

Dalam tradisi hukum civil law yang diwariskan oleh Belanda kepada 

Indonesia, titik tekan kebijakan hukum ada pada ranah perundang-undangan. 

Peraturan perundang-undangan hukum berfungsi sebagai “social engineering” 

atau “social modification”. Hal itu sesuai dengan fungsi hukum yaitu sebagai 

sebagai sarana pembaruan (law as a tool of social engineering) yang bersifat 

instrumentalis.57 Dengan kata lain peraturan perundang-undangan adalah ‘wadah’ 

dan ‘sarana’ untuk menginternalisasi nilai-nilai moralitas suatu negara, dalam 

konteks Indonesia nilai-nilai tersebut adalah Pancasila.  

Dalam kaitannya dengan nilai normatif hukum positif dalam perundangan-

undangan, yang telah melalui proses normatisasi, nilai-nilai moralitas tetap harus 

terjaga dalam norma perundang-undangan tersebut. Ahli hukum dari aliran neo-

natural law (hukum kodrat baru), Lon Fuller memberikan  8 (delapan) buah 

parameter dari suatu perundang-undangan yang memiliki derajat kualitas moral, 

sebagai berikut: 

Pertama, perundang-undangan harus mengatur secara spesifik larangan 

dan/atau pembolehan suatu tindakan dan/atau perbuatan, guna menjamin kepastian 

hukum secara tekstual (specifying rules prohibiting or permitting behavior of 

certain kinds). Kedua, peraturan perundang-undangan harus secara luas 

diumumkan dan/atau dapat diakses publik secara cepat. Publikasi perundangan-

undangan memastikan bahwa setiap warga negara mengetahui adanya peraturan 

tersebut (laws must also be widely promulgated or publicly accessible. Publicity of 

laws ensures citizens know what the law requires). Ketiga, hukum harus bersifat 

prospektif (memandang kedepan), bukan sebaliknya, malah diharapkan futuristik, 

 

57 Roscoe Pound, The Spirit of Common Law, (Taylor & Francis, 1999), hlm. 55.  
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dengan memprediksi kebutuhan di masa depan (laws should be prospective, 

specifying how individuals ought to behave in the future rather than prohibiting 

behavior that occurred in the past). Keempat, perundang-undangan harus jelas dan 

tegas tentang larangan, perijinan dan kebutuhan-kebutuhan lain (laws must be clear, 

citizens should be able to identify what the laws prohibit, permit, or require). 

Kelima, perundang-undangan tidak boleh saling kontradiksi satu sama lain, lagi-

lagi agar tercipta kepastian hukum secara tekstual (laws must be non-contradictory, 

one law cannot prohibit what another law permits). Keenam, perundang-undangan 

tidak bisa mengatur dan/atau memerintahkan hal yang mustahil (laws must not ask 

the impossible); dalam artian norma-norma perundang-undangan harus dipastikan 

bisa terlaksana secara nalar manusia. Ketujuh, perundang-undangan tidak boleh 

sering berganti, agar warga negara bisa secara cermat memahami hukum dengan 

lebih baik (nor should laws change frequently; the demands laws make on citizens 

should remain relatively constant). Dan yang kedelapan, terakhir, harus ada 

keselarasan antara apa yang tertulis sebagai norma perundang-undangan dengan 

apa yang terlaksana dalam implementasi (there should be congruence between what 

written statute declare and how officials enforce those statutes).58 Parameter 

kedelapan inilah yang disebut sebagai real legal certainty atau kepastian hukum 

secara faktual.59   

 

 

 

 

 

58 Collen Murphy, Lon Fuller and The Moral Value of The Rule of Law, Law and Philosophy 24 

(2005), 239-262, 240.   

59 Bedner dan Oomen, supra 19, 23. 
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BAB III 

ANALISIS 

3.1    Pendahuluan 

Dalam bagian pembahasan analisa dan evaluasi socio-legal dari Undang-

Undang tentang Kesehatan Jiwa, penelitian ini akan mengkajinya dalam beberapa 

spektrum. Pertama, adalah pengkajian dasar filosofis dari pasal-pasal dalam 

perundang-undangan; menelisik dasar pertimbangan pembuatan perundang-

undangan dan menelisik apakah ada atau tidak keterikatan antara dasar 

pertimbangan dengan materi muatan batang tubuh undang-undang. Selain itu juga 

akan dilihat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan 

asas materi muatan. Kedua, secara yuridis-normatif, bagian ini akan mencandra 

apakah ada koherensi dan konsistensi pasal-pasal dalam Undang-Undang tentang 

Kesehatan Jiwa dengan nilai-nilai Pancasila. Terakhir, perspektif efektifitas 

perundang-undangan dalam ranah implementasi akan diberikan guna menghasilkan 

rumusan kesimpulan dan rekomendasi yang lebih holistik dan komprehensif. Lewat 

evaluasi socio-legal yang berkelindan dengan metode RIA, maka akan dapat 

terbaca ‘pre-teks’, ‘teks’, dan ‘konteks’ dari Undang-Undang tentang Kesehatan 

Jiwa.60     

3.2    Dasar (Filosofis) Pertimbangan UU tentang Kesehatan Jiwa   

Dalam penyusunan dan pembahasan suatu perundang-undangan, bagian 

dasar pertimbangan adalah ‘pre-teks’ atau reasoning filosofis dan logis dari suatu 

perundang-undangan. Dalam bagian pendahuluan telah dibahas bahwa peraturan 

perundang-undangan tentang kesehatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam rumusan norma Pasal 151, disebutkan 

bahwa: “ketentuan lebih lanjut mengenai upaya kesehatan jiwa diatur dengan 

 

60 Banakar, supra 14, 74.  
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Peraturan Pemerintah”.61 Alih-alih mengeluarkan PP tentang kesehatan jiwa, 

pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan 

Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Dikarenakan adanya 

amanah langsung dari UU tentang Kesehatan untuk mengatur terkait kesehatan 

jiwa, maka UU tentang Kesehatan dapat dimaknai sebagai lex generalis, sedangkan 

UU tentang Kesehatan Jiwa dimaknai sebagai lex specialis.  

Adapun alasan (reasoning) filosofis dari Undang-Undang tentang Kesehatan 

Jiwa dapat dilihat dalam dasar pertimbangan berikut: Pertama, “… negara 

menjamin setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan 

kesehatan yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun (UUD) 1945.”62 Pertimbangan ini mendapatkan legitimasi 

filosofisnya dari rumusan Pasal 28H UUD 1945 yang menyatakan: “setiap orang 

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan.”63 Selain itu, Pasal 34 ayat (2) dan (3) juga menekankan tanggung-jawab 

negara dalam “mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat 

kemanusiaan.” Dan  “negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan 

kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”64 

Rumusan norma konstitusi Pasal 34 Ayat (2) diatas merupakan komitmen 

pemerintah untuk menjamin warga negara hidup yang layak di lingkungan yang 

sehat dan memperoleh akses kesehatan. Idealisme diatas seirama dengan prinsip 

tata pemerintahan yang baik (good governance) yang bertujuan terhadap 

pencapaian kemajuan dan kesejahteraan sosial yang diukur menggunakan tiga (3) 

 

61 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 151. 

62 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Bagian Menimbang.  

63 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 34 Ayat (2). 

64 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 34 Ayat (3). 
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pemenuhan kebutuhan dasar: pendidikan (education), kesehatan (health) dan 

peningkatan pendapatan (income). Terpenuhinya ketiga kebutuhan dan pelayanan 

dasar tersebut menjadi tolok ukur kesejahteraan sosial suatu negara.65 

Norma konstitusi diatas tentu menjadi jaminan konstitusional bagi warga 

negara bahwa negara adalah penanggung-jawab (duty bearer) dan penjamin hak-

hak konstitusional (human rights’ guarantor) warga negara dalam aspek kesehatan 

masyarakat.  Lewat norma penjaminan tersebut dalam konstitusi negara, menjadi 

suatau keniscayaan bahwa negara dan pemerintah memiliki lebih banyak 

kewajiban-kewajiban dalam bidang kesehatan jiwa ketimbang warga negara; 

kewajiban-kewajiban tersebut diserahkan kepada pemerintah (baik pusat mauun 

daerah) karena pemerintah adalah the main administrator atau pemegang kuasa 

penuh yang memiliki banyak sumber daya dan menentu kebijakan-kebijakan 

strategis untuk melindungi kepentingan-kepentingan warga negara dalam bidang 

kesehatan jiwa.66    

Alasan filosofis kedua pada bagian pertimbangan dalam UU tentang 

Kesehatan Jiwa adalah “… pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dan jaminan 

hak orang dengan gangguan jiwa belum dapat diwujudkan secara optimal.”67 

Pertimbangan ini lahir dari pengakuan dan penginsyafan pemerintah bahwa ikhtiar 

untuk mewujudkan jaminan hak terhadap orang/individu dengan gangguan jiwa 

belumlah optimal. Dengan kata lain, pemerintah belum berhasil melaksanakan 

tanggung-jawab hak asasi manusia bagi orang/individu disabilitas mental/jiwa. 

Namun belum optimalnya peran pemerintah tersebut akan coba diperbaiki 

dengan regulasi perundangan-undangan tentang kesehatan jiwa. Pemerintah 

menunjukkan adanya niat baik dalam proses memberikan penjaminan hak-hak bagi 

kelompok disabilitas mental/jiwa.  Hak atas kesehatan (jiwa) merupakan bagian 

dari Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) yang merupakan norma hukum 

 

65 KPK, Good Governance dan Pelayanan Publik (Deputi Bidang Pencegahan KPK, 2016), hlm. 6.  

66 Buana, supra 42, 25.   

67 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Bagian Menimbang.  
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internasional dalam International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights (ICESCR) yang telah diratifikasi kedalam hukum positif Indonesia lewat, 

Undang-Undang No 11 Tahun 2005. Pasal 2 Ayat (1) ICESCR menjelaskan:  

“ Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, 

individually and through international assistance and co-operation, 

especially economic and technical, to the maximum of its available resources, 

with a view to achieving progressively the full realization of the rights 

recognized in the present Covenant by all appropriate means, including 

particularly the adoption of legislative measures.”  

Pasal diatas menerangkan tentang esensi dari hak Ekosob yang memerlukan 

proses-proses atau langkah-langkah terukur dari suatu pemerintah guna mencapai 

tujuan dari hak Ekosob tersebut, salah satunya dengan menyiapkan prasarana 

pendukung dan membuat peraturan perundangan-undangan sebagai ‘payung 

hukum. Hak kesehatan (jiwa) sebagai bagian dari hak Ekosob berbeda dengan hak 

Sipil dan Politik (Sipol) yang memerlukan kesegeraan dalam tindakan 

negara/pemerintah terhadap suatu isu pelanggaran hak. Hak Ekosob lebih 

menekankan pada usaha-usaha progresif pemerintah yang sudah dan/atau akan 

dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan dari hak-hak Ekosob tersebut, prinsip ini 

dikenal dengan sebutan  progressive realisation.68    

Untuk menekankan pada proses realisasi yang progresif dari pemerintah 

tersebut, ICESCR dalam Pasal 12 menambahkan: “The States Parties to the present 

Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable 

standard of physical and mental health.” ICESCR telah memberikan standar atau 

parameter dalam bidang kesehatan (jiwa/mental) yaitu standar tertinggi/maksimal 

(the highest attainable standard). Oleh sebab itu, UU tentang Kesehatan Jiwa juga 

 

68 Matthew Craven, The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: A 

Perspective on its Development, (Oxford: Clarendon Press, 1995), hlm. 125.  
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harus berorientasi pada pemenuhan standar tertinggi tersebut. Selain itu dalam 

General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health 

juga ditekankan bahwa: “… untuk menghormati (negara tidak boleh melanggar), 

melindungi (negara harus memastikan bahwa orang atau badan lain tidak 

menyalahgunakan atau mengganggu), serta memenuhi (negara harus mewujud 

nyatakan) hak atas kesehatan.” Dalam hal penjaminan tercapainya standar tertinggi 

dalam pelayanan kesehatan (jiwa/mental), pemerintah haruslah memiliki instrumen 

sanksi-sanksi administratif maupun pidana (punitif) agar tujuan-tujuan dari 

kesehatan jiwa dapat tercapai.    

Adapun alasan filosofis ketiga dari UU tentang Kesehatan Jiwa, adalah:  “… 

belum optimalnya pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dan belum 

terjaminnya hak orang dengan gangguan jiwa mengakibatkan rendahnya 

produktivitas sumber daya manusia.”69 Sejatinya,  alasan filosofis tersebut 

berkelindan dengan aspek Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang unggul; 

yang juga merupakan tujuan pemerintah dalam bidang pemberdayaan warga 

negara, terutama dalam ikhtiar mengkapitalisasi ‘bonus demografi’ pada tahun 

2030-2040 mendatang,70 dan guna memenangkan persaingan dalam kancah global.  

Dalam lingkup global, Indonesia juga telah berkomitmen untuk berpartisipasi 

dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan bagian dari proses 

pemenuhan hak-hak Ekosob warga negara. Dalam konteks kesehatan, kriteria good 

health and well-being for people, menjadi sangat relavan.71 Pemerintah Indonesia 

dituntut agar dapat memberi akses kesehatan secara efektif, berkeadilan dan tanpa 

 

69 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Bagian Menimbang.  

70 Siaran Pers, Bonus Demografi 2030-2040: Strategi Indonesia terkait Ketenagakerjaan dan 

Pendidikan, < https://www.bappenas.go.id/files/9215/0397/6050/Siaran_Pers_-

_Peer_Learning_and_Knowledge_Sharing_Workshop.pdf>, diakses pada tanggal 25 November 

2019.  

71 Sustainable Development Goals <https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300>, diakses 

pada tanggal 15 November 2019. 
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diskriminasi, dengan kata lain, akses kesehatan haruslah berorientasi pada prinsip 

non-diskriminasi. Hal tersebut tentu harus terus diikhtiarkan oleh pemerintah 

dengan memasukkan norma-norma pengaturan dan kebijakan tentang kesehatan 

jiwa. 

Kemudian, agar cita-cita dan tujuan konstitusional dari pemenuhan kesehatan 

jiwa sebagai wujud pertanggung-jawabanan negara/pemerintah, maka rumusan 

norma-norma dalam UU tentang Kesehatan Jiwa haruslah seirama, setarikan nafas 

dan diatur secara komprehensif dengan dasar-dasar pertimbangan filosofis diatas; 

baik secara konstitusional lewat rumusan pasal-pasal UUD 1945 dan maupun lewat 

nilai-nilai Pancasila. Kedua-duanya akan dipakai sebagai ‘batu uji’ analisa. 

3.3  Koherensi dan Konsistensi Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa 

dengan Nilai-Nilai Pancasila 

Peraturan perundang-undangan tentang Kesehatan Jiwa sejati telah ditunggu 

oleh penderita disabilitas mental/jiwa dan praktisi kesehatan jiwa di Indonesia. 

Ketiadaan ‘payung hukum’ dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan publik kerap 

menjadi kendala serius. Dengan hadirnya Undang-Undang No 18 Tahun 2014 

tentang Kesehatan Jiwa membawa secercah harapan bagi praktisi kesehatan dan 

pihak-pihak yang terkait. Kehadiran UU ini setidaknya menunjukkan adanya itikad 

baik pemerintah dalam bidang kesehatan jiwa yang telah lama terkesan diabaikan.  

Secara konseptual UU tentang Kesehatan Jiwa, memberi deferensiasi 

terhadap 2 (dua) entitas penting yang menjadi obyek dan sekaligus subyek hukum 

pelayanan kesehatan publik. Dalam rumusan Pasal 1 Ayat (2) dan (3) dijelaskan 

diferensiasinya. Pertama adalah ODMK yang merupakan singkatan dari Orang 

Dengan Masalah Kejiwaan, orang/individu ini adalah entitas yang beresiko 

mengalamai gangguan jiwa. Karena masih berada dalam spektrum ‘beresiko’ maka 

pemerintah harus memberi upaya preventif bagi obyek dan subyek hukum tersebut. 

Golongan kedua adalah ODGJ yang merupakan Orang Dengan Gangguan Jiwa.  

Pemerintah memiliki tanggung-jawab untuk mengurus entitas hukum tersebut, 

tidak hanya kepada individu yang bersangkutan namun juga terhadap 
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keluarganya.72 Pemerintah harus memberi akses medis untuk mengurangi dan 

menyembuhkan masalah kejiwaan yang mereka hadapi, serta menghalau stigma 

dimasyarakat terhadap ODGJ yang selama ini lekat di masyarakat.  

Secara umum, UU tentang Kesehatan Jiwa berorientasi membuat sistem 

kesehatan jiwa yang holistik dan terintegrasi, yang tidak hanya bertugas melakukan 

pelayanan publik, namun juga memberi ‘payung’ kewenangan kepada praktisi 

kesehatan jiwa, semisal untuk psikiater dan psikolog. Aspek tanggung-jawab 

negara dalam perlindungan hak asasi manusia sangat ditekankan terutama dalam 

rumusan asas-asas kesehatan jiwa dalam Pasal 2 yang mencakup beberapa asas, 

semisal: keadilan; perikemanusiaan; manfaat; transparansi; akuntabilitas; 

komprehensif; pelindungan; dan non-diskriminasi.73 Rumusan asas-asas tersebut 

kemudian di konkritkan dengan pengaturan secara detail terhadap berbagai upaya 

pemerintah dalam kesehatan jiwa , semisal upaya promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif,74 dengan mempertimbangkan aspek-aspek semisal modernisasi, 

globalisasi, bonus demografi, bencana alam, dan kompetisi. Keseluruhan upaya 

pemerintah dalam ranah kesehatan jiwa tersebut diselenggarakan secara 

menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, 

dan/atau masyarakat. 

Dari adanya upaya pemerintah sebagaimana tertulis dalam rumusan pasal-

pasal diatas dapat terlihat bahwa pemerintah ingin menjalankan tanggung-jawab 

negara dalam bidang Ekosob secara benar namun bertahap, hal ini berkesesuaian 

dengan prinsip realisasi progresif dalam instrumen HAM pada hukum nasional 

maupun internasinal.75 Setidaknya ada 3 (tiga) argumen yang dapat diberikan pada 

 

72 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 1 Ayat (1) dan (2).  

73 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 2.  

74 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 4.  

75 Craven, supra 68, 45.  
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rumusan pasal-pasal terhadap upaya pemerintah dalam kesehatan jiwa tersebut.  

Pertama, upaya pemerintah tersebut harus dapat menjamin bahwa setiap 

individu/orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan 

kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat 

mengganggu kesehatan jiwa/mentalnya. Kedua, pemerintah juga harus mampu  

memberikan pelindungan dan menjamin pelayanan kesehatan Jiwa bagi ODMK 

dan ODGJ tanpa ada diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama dan kepercayaan. 

Dan ketiga, pada akhirnya pemerintah harus dapat mengupayakan ‘ruang inklusi’ 

kepada ODMK dan ODGJ untuk memperoleh hak-haknya dan berkontribusi dalam 

sektor-sektor strategis pemerintah, sehingga ODMK dan ODGJ sebagai bagian dari 

kelompok rentan (vulnerable group) tidak hanya dapat menjadi obyek pelayanan 

publik, namun juga menjadi subyek hukum yang bermartabat. 

Secara normatif, beberapa upaya pemerintah dalam kesehatan jiwa telah 

menyasar pada aspek-aspek penting diatas. Semisal dalam Upaya Promotif,76 

pemerintah berkewajiban melakukan promisi kesehatan jiwa kepada masyarakat, 

dengan tujuan agar secara bertahap dapat menghilangkan stigma ODMK dan ODGJ 

(beserta keluarganya), meningkatkan harkat dan martabat mereka di mata 

masyarakat, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap gangguan 

jiwa dan pada akhirnya berorientasi pada penerimaan inklusi masyarakat terhadap 

orang/individu disabilitas mental/jiwa beserta keluarganya.  

Adapun media dari Upaya Promotif Kesehatan Jiwa diatur dalam beberapa 

tingkatan di lingkungan masyarakat, semisal di lingkungan: keluarga; b. lembaga 

pendidikan; c. tempat kerja; d. masyarakat; e. fasilitas pelayanan kesehatan; f. 

media masa; g. lembaga keagamaan dan tempat ibadah; dan h. lembaga 

pemasyarakatan dan rumah tahanan.77 Perundang-undangan telah secara rinci 

menyebutkan beberapa media promosi kesehatan jiwa terutama dalam lingkup 

 

76 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 6.  

77 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 8.  
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keluarga dan lingkungan kerja.78 Namun yang juga perlu mendapat perhatian lebih 

adalah pada lembaga keagamaan dan tempat ibadah.  Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Carl Gustav Jung terhadap pasien depresi, hampir semuanya 

memiliki masalah yang bersumber pada kebutuhan akan agama, sebagai salah satu 

pemandu moral manusia.79Arnold Toynbee, seorang psikolog Inggris menyatakan 

bahwa semakin banyaknya kasus-kasus depresi, kesepian kaula muda di Eropa 

Barat yang berujung pada praktik bunuh diri kerap disebabkan karena ‘keringnya 

spritualitas’ kaum muda terhadap aspek-aspek transendental-spiritual pada diri 

mereka.80 Sehingga salah satu terapi terbaik bagi keresahan manusia moderen saat 

ini adalah keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Menurut William James, agama 

merupakan satu kekuatan moral yang dipenuhi oleh manusia sebagai pembimbing 

dalam kehidupan. Relasi transendental antara manusia dan Tuhan merupakan ikatan 

yang tidak terputus.81 

Pentingnya lembaga keagamaan dan tempat ibadah sebagai ‘medium’ 

promosi kesehatan jiwa sejatinya selaras dengan semangat Pancasila, “Ketuhanan 

Yang Maha Esa.” Dimana semangat Ketuhanan yang welas asih dan toleran dalam 

kehidupan intra dan antar-agama atau kepercayaan dapat terakomodir dan memberi 

dampak perubahan dan penyembuhan, tidak hanya kepada individu melainkan juga 

terhadap masyarakat secara luas. Peran pemerintah dalam Upaya Promotif sebagai 

pembina dan pengayom dapat berdampak positif guna menciptakan kerukunan dan 

kedamaian antar dan intra umat beragama dan kepercayaan dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Selain itu dalam perspektif fiqh, peran strategis lembaga 

keagamaan dan tempat ibadah sebagai sarana dan media promosi kesehatan jiwa 

juga bertalian dengan semangat maqosid al-syariah, terutama yang berorientasi 

 

78 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 13, 14 dan 15.  

79 Muhammad Najati, Al-Quran dan Ilmu Jiwa. (Pustaka, 1985), hlm 287. 

80 Ibid, hlm, 288. 

81 Jamaludin Ancok. Agama dan Psikologi, Jurnal Tarbiyah (12)1998, hlm 67.  
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pada menjaga jiwa (hifdh al-nafs) dan menjaga akal (hifdh al-‘aql) manusia.82 

Namun disayangkan, walaupun peran Upaya Promotif sangat penting sebagai 

‘pintu awal’ pelayanan publik sampai sekarang Peraturan Pemerintah (PP) tentang 

Upaya Promotif tidak kunjung selesai, padahal telah diamanahkan secara tegas 

dalam norma perundang-undangan.83  

Selain upaya yang bersifat promotif, pemerintah juga memiliki upaya lain, 

semisal Upaya Kuratif yang sudah diatur secara menyeluruh dalam UU tentang 

Kesehatan Jiwa. Berbeda dengan Upaya Promotif yang lebih bersifat pencegahan, 

Upaya Kuratif telah dalam tataran penyembuhan dan/atau pemulihan individu yang 

sudah dikategorikan sebagai ODGJ. Beberapa treatments yang ditempuh adalah 

lewat pengurangan penderitaan, pengendalian disabilitas dan gejala penyakit 

jiwa/mental.84 

Agar pelayanan publik dalam ranah kesehatan jiwa memiliki ‘hulu’ dan ‘hilir’ 

yang jelas, maka Upaya Rehabilitatif menjadi mekanisme penentu hadirnya negara. 

Upaya Rehabilitatif bertujuan untuk  mencegah dan/atau mengendalikan disabilitas, 

memulihkan fungsi sosial, memulihkan fungsi okupasional. dan mempersiapkan 

dan memberi kemampuan ODGJ agar mandiri di masyarakat.85  

Dalam penelaahan beberapa ‘Upaya’ pemerintah diatas, setidaknya ada 2 

(dua) argumen penting yang perlu disikapi secara serius oleh pemerintah. Pertama, 

dalam menjalankan Upaya Kuratif maupun Rehabilitatif, pemerintah harus tetap 

berorientasi pada semangat ‘memanusiakan manusia’ dalam artian pemerintah 

harus tetap berpedoman kepada nilai-nilai kemanusian universal yang memaknai 

manusia sebagai subyek hukum yang merdeka, memiliki hak asasi yang melekat 

 

82 An-Naim, supra 33, 57.  

83 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 16.  

84 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 18. 

85 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 25.  
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dan tidak dapat dicabut secara semena-mena oleh negara.86 Tindakan medis kepada 

ODSJ harus tetap berprikemanusian, upaya ‘pengendalian’ disabilitas harus 

dimaknai sebagai upaya yang penuh tanggung-jawab dan taat pada asas dan kode 

etik kedokteran yang berlaku universal. Pemerintah sejatinya telah melakukan paya 

tersebut dengan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dengan mengatur 

terkait ijin tindakan medis  (informed consent) terhadap ODGJ yang dianggap tidak 

cakap.87          

Kedua, masih dalam titik persinggungan antara Upaya Kuratif dengan 

Rehabilitatif, norma hukum yang menyatakan bahwa: “ penatalaksanaan terhadap 

ODGJ dengan cara lain di luar ilmu kedokteran hanya dapat dilakukan apabila dapat 

dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan 

norma agama.”88 Norma ini masih perlu dielaborasi, terutama dalam frasa  ‘cara 

lain di luar ilmu kedokteran’, hukum positif perlu memberi semacam standarisasi 

dari pengobatan dan/atau terapi non-konvensional diatas.  

Selain itu, frasa “ … serta tidak bertentangan dengan norma agama,” telah 

selaras dengan penghormatan sila Ketuhanan yang bertujuan untuk membuat 

pelarangan terhadap perbuatan kekerasan dan pemaksaan keyakinan agama atau 

kepercayaan kepada orang lain. Dengan kata lain, metode pengobatan terhadap 

penderita disabilitas mental/jiwa tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan 

ajaran keagamaan/kepercayaan dirinya, atau sebagaimana yang telah diwakilkan 

oleh walinya dalam dokumen informed consent diatas.  

UU tentang Kesehatan Jiwa telah secara ekplisit menyebutkan Tugas dan 

Tanggung-Jawab Negara (Pemerintah) yang sesuai dengan asas otonomi daerah 

 

86 Lakatos, supra 58.  

87 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 21. 

88 Pasal 23.  
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dibagi dalam 2 (dua) kewenangan Pusat dan Daerah.89 Hal ini juga selaras dengan 

penjaminan pelaksanaan Upaya Kesehatan Jiwa yang terintegrasi, komprehensif, 

dan berkesinambungan yang harus dilakukan secara terkoordinasi antara 

pemerintah pusat dan daerah.   

Berkesesuaian dengan amanah Pasal 18 UUD 1945 dan Pasal 12 Ayat 1 (b) 

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang secara tegas 

mendesentralisasikan urusan pelayanan kesehatan sebagai urusan wajib yang 

berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dibagi dengan pemerintah daerah.90 

Dengan kata lain, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk menolak 

menjalankan urusan wajib (kesehatan) tersebut. Relasi pusat dan daerah dan 

masyarakat ini bertalian dengan Sila Ketiga Pancasila yaitu; Persatuan Indonesia 

yang bernafaskan semangat gotong royong yang dilakukan pemerintah, pemerintah 

daerah dan masyarakat. Peran serta masyarakat menjadi pelengkap dan penunjang 

semangat ‘gotong-royong’ setelah tanggung jawab negara dilaksanakan oleh 

pemerintah maupun pemerintah daerah.91 

Selain berhubungan erat dengan kewenangan dan relasi pusat dengan daerah, 

rumusan pasal ini merupakan turunan dari amanah UU No 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, Pasal 149 Ayat (2) yang   menyatakan   bahwa “pemerintah, pemerintah 

daerah dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan difasilitas 

pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, 

mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu 

ketertiban dan/atau keamanan umum”.92 

 

89 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 75 – 82.  

90 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 12 Ayat 1 (b).  

91 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 84-85.  

92 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 149 Ayat 2.  
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 Sejatinya dalam UU tentang Kesehatan Jiwa, wujud adanya ikhtiar 

pertanggung-jawaban pemerintah terhadap isu kesehatan jiwa sebenarnya sudah 

tergambar dari provisi dan pembagian antara hak dan kewajiban dari ODMK dan 

ODGJ, dimana keduannya mendapatkan banyak penjaminan hak yang merupakan 

tanggung-jawab negara.93 Hal ini menunjukkan bahwa setidaknya secara normatif, 

pemerintah telah hadir dan berpihak pada orang/individu ODMK dan ODGJ beserta  

keluarga mereka.  

Dalam konteks sarana penunjang infrastruktur kesehatan jiwa, UU tentang 

Kesehatan Jiwa juga telah memberi norma-norma penekanan terhadap tanggung-

jawab negara, penghormatan terhadap kemanusian universal dan cita-cita inklusi 

sosial. UU tentang Kesehatan Jiwa mewajibkan “Pemerintah Daerah terutama 

provinsi untuk mendirikan paling sedikit 1 (satu) rumah sakit jiwa. Selain itu, 

pemerintah provinsi wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) ruang perawatan dengan 

tingkat keamanan yang memenuhi standar.”94  

Lewat elaborasi dalam beberapa pasal-pasal turunan, UU tentang Kesehatan 

Jiwa memberi tanggung-jawab kepada pemerintah daerah, khususnya provinsi 

untuk “… wajib menyediakan ruang untuk pasien narkotika, psikotropika dan zat 

adiktif dengan jumlah tempat tidur paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari 

jumlah tempat tidur yang ada,95 … menyediakan ruangan khusus untuk anak, 

wanita, dan lanjut usia,96 dan melakukan pemisahan ruangan untuk pasien sesuai 

dengan jenis kelamin.97 

 

93 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 68, 69 dan 70.  

94 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 53 Ayat 3. 

95 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 54 Ayat 1.  

96 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 54 Ayat 2. 

97 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 54 Ayat 3.  
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Selain itu UU tentang Kesehatan Jiwa juga mengatur tentang Fasilitas 

Pelayanan di Luar Sektor Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Berbasis Masyarakat, 

yang memayungi keabsahan praktik-praktik psikolog, pekerja sosial, panti sosial, 

pusat kesejahteraan sosial dan pusat rehabilitasi sosial.98 Praktik-praktik tersebut 

didirikan disetiap kabupaten/kota,99 lewat proses perizinan,100 dan pengawasan 

yang diatur lebih lanjut lewat PP.101 

Pasal-pasal diatas merupakan wujud afirmasi pemerintah, terutama provinsi 

terhadap urgensi perhormatan dan perlindungan hak-hak disabilitas mental/jiwa. 

Nilai-nilai afirmasi kemanusian tersebut dijalankan lewat kebijakan yang 

berorientasi pada keadilan kontekstual dengan melihat keadaan dan kebutuhan riil 

yang diperlukan oleh penyandang disabilitas mental/jiwa tersebut. Hal ini, secara 

normatif tentu perlu diapresiasi. Namun perlu dicermati, apakah dalam setiap 

kebijakan-kebijakan diatas telah dibuat aturan pelaksananya dalam bentuk PP yang 

mengatur tentang proses teknis sekaligus sumber pendanaan? Apabila belum, maka 

dapat dipastikan masih ada ‘celah’ yang menganga dalam implementasi.  

Terlepas dari turut sertanya pemerintah daerah dalam penanganan kesehatan 

jiwa, UU tentang Kesehatan Jiwa dalam beberapa pasal masih terkesan ambigu 

dalam pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, tanpa adanya elaborasi dan 

reasoning yang memadai. Semisal dengan upaya rehabilitasi psikiatrik atau 

psikososial dan rehabilitasi sosial, disebutkan bahwa dalam upaya tersebut adalah 

sepenuhnya tanggung jawab Menteri (pemerintah pusat),102 sedangkan pemerintah 

daerah (provinsi) tidak mendapatkan kewenangan apapun. Rumusan pasal ini 

 

98 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 55.  

99 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 58 Ayat 1. 

100 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 59 Ayat 1.  

101 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 59 Ayat 2.  

102 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 30.  
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terkesan ambigu dan cenderung menciptakan kekaburan hukum dalam 

implementasinya.  

Selain itu terkait pengadaan obat psikofarmaka yang mana ketersediaannya 

harus dijamin oleh baik pemerintah pusat maupun daerah, dengan disertakan dalam 

layanan manfaat program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).103 Lewat 

rumusan pasal ini jelas pemerintah daerah memiliki kewenangan, sehingga 

pendistribusian obat psikofarmaka tidak boleh di implementasikan secara 

sentralistik. Namun kewenangan pemerintah daerah tidak diatur secara jelas dalam 

UU tentang SJSN,104 sehingga dirasa perlu hadirnya pemerintah daerah dalam 

bentuk pemberian kewenangan strategis mengelola dan mengawasi BPJS. Urgensi 

hadirnya pemerintah daerah dalam bidang Jaminan Sosial sebenarnya telah selaras 

dengan prinsip asuransi sosial dan prinsip equitas  yang bersemangatkan prinsip 

‘gotong royong’ (subsidi silang) antara; si kaya dengan si miskin, tua-muda, dan 

sehat-sakit.105 Peran negara pengurus ini membutuhkan peran kolaboratif 

pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaannya.   

Dalam mewujudkan realisasi progresif dalam bidang kesehatan jiwa, tidak 

hanya diperlukan sarana dan prasarana fisik semata, namun juga ketersediaan SDM 

terampil dan kompeten dibidangnya, sebagai faktor pendorong (push factors) 

kebijakan negara. Hal ini juga telah diatur dalam pengaturan tentang SDM yang 

menyasar 3 (tiga) katerogi: tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang 

Kesehatan Jiwa; tenaga profesional lainnya; dan tenaga lain yang terlatih di bidang 

Kesehatan Jiwa.106  

 

103 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 61 Ayat 1 (a) dan Pasal 62 

Ayat 2.  

104 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 47.  

105 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 19.  

106 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 37. 
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Namun sayangnya perundang-undangan masih kurang elaboratif dalam 

memberi kejelasan tentang bagaimana menjamin ketersediaan SDM yang terampil 

dan kompeten tersebut. UU tentang Kesehatan Jiwa hanya mengatur: “penempatan 

dan pendayagunaan sumber daya manusia di bidang Kesehatan Jiwa dilakukan 

dengan tetap memperhatikan hak sumber daya manusia di bidang Kesehatan Jiwa 

dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa yang 

merata.”107 Dalam hal distribusi SDM penunjang kesehatan jiwa, pemerintah perlu 

memperhatikan keperluan kontekstual masyarakat di daerah tertentu. Dalam hal ini 

diperlukan suatu langkah kebijakan afirmasi yang berorientasi pada keadilan sosial 

yang kontekstual.   

3.3 Korespondensi Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa  

Dalam pembahasan terkait ‘korespondensi’, aspek implementasi empiris dari 

perundang-undangan menjadi sorotan. Dengan kata lain, bagian ini ingin melihat 

bagaimana perundang-undangan tersebut diaktualisasi dalam ‘arena’ atau ‘konteks’ 

implementasi. Bagian ini berguna untuk memperkaya perspektif yang lebih holistik 

dan komprehensif terkait perundang-undangan tersebut. Persepsi dan pendapat 

responden-responden yang melaksanakan perundang-undangan atau kerap disebut 

sebagai stakeholders menjadi penting untuk memberi perspektif ‘socio’ dalam 

penelitian ini. Namun pendapat dan persepsi tersebut diletakkan tidak sebagai 

bahan hukum utama (primary source), namun melengkapi (complementary source) 

penelitian hukum normatif yang telah dilakukan.  

Menurut pendapat dari beberapa responden, Undang-Undang tentang 

Kesehatan Jiwa mengatur hal-hal normatif yang penting, namun sayangnya UU 

tersebut tidak memiliki Peraturan Pemerintah (PP) yang dapat memberi petunjuk 

(guideline) yang lebih jelas dan terperinci.108 Namun kekurangan tersebut telah 

 

107 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 41 Ayat 2.  

108 Wawancara dengan dr. Ayub Khan, Subbagian Fasilitas dan Penataan Kelembagaan Biro 

Organisasi Setda Prov Kalimantan Selatan,  1 Desember 2019.  
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ditutupi oleh beberapa Peraturan Menteri Kesehatan (PermenKes) yang mengatur 

lebih detail dan terperinci akan maksud dan tujuan UU tentang Kesehatan tersebut. 

Dalam level implementasi, terutama dalam lingkup Rumah Sakit Jiwa (RSJ), 

pelayanan tetap berjalan karena ditopang oleh kompetensi profesi kesehatan jiwa 

masing-masing, namun perlu dipahami bahwa RSJ adalah ‘pintu terakhir’ (the last 

resort) yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dari proses pemulihan penyakit 

jiwa/mental.109  

Terkait pemenuhan akan obat-obatan psikofarmaka bagi penderita gangguan 

jiwa/mental telah terpenuhi karena RSJ (terutama di RSJ Sumbang Limum, 

Banjarmasin) telah memiliki status sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 

sehingga anggaran keuangan lebih fleksibel, dan pemenuhan akan obat-obatan 

menjadi prioritas utama.110 Upaya kuratif dan rehabilitas yang dilakukan oleh RSJ 

memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak murah (sekitar 5-10 juta Rupiah), 

sehingga 95% pasien di RSJ Sumbang Limum, Banjarmasin merupakan pasien-

pasien BPJS, dan selama ini berjalan dengan lancar dan tanpa kendala berarti.111 

Lewat wawancara didapat temuan bahwa, problem utama dari implementasi 

kesehatan jiwa terletak pada Upaya Promotif dan Preventif yang dilakukan oleh 

Puskesmas dan dinas-dinas terkait di Pemerintah Daerah. Namun yang terjadi 

dalam tataran implementatif, kesehatan jiwa tidak menjadi prioritas utama dari 

Puskemas, karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan karena masing-

masing Puskesmas memiliki prioritas-prioritas lain, semisal memprioritaskan pada 

 

109 Wawancara dengan dr. Ayub Khan, Subbagian Fasilitas dan Penataan Kelembagaan Biro 

Organisasi Setda Prov Kalimantan Selatan,  1 Desember 2019. 

110 Wawancara dengan dr. Rika Salim, Psikiater RSJ Sumbang Lihum, Banjarmasin, Prov 

Kalimantan Selatan,  3 Desember 2019.  

111 Wawancara dengan dr. Rika Salim, Psikiater RSJ Sumbang Lihum, Banjarmasin, Prov 

Kalimantan Selatan,  3 Desember 2019.  
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upaya penurunan fenomena stunting (lambat tumbuh), kesehatan ibu dan bayi, dan 

mengurangi angka kematian ibu, bayi dan balita yang masih menjadi masalah 

dibeberapa wilayah-wilayah.112 Secara nasional, hanya 30% dari 9 ribu Puskesmas 

di Indonesia yang menyediakan layanan kesehatan jiwa.113 

Upaya Promotif dan Preventif yang seharusnya diinisiasi dan 

diimplementasikan oleh Puskesmas malah diambil alih oleh Dinas Sosial semisal 

dengan mendirikan Unit Tanggap Cepat, padahal tugas Dinas Sosial seharusnya 

lebih bersifat rehabilitatif dan restoratif. Upaya Preventif seharusnya dilakukan 

dengan pola koordinasi yang efektif antara Dinas Kesehatan/Kanwil, Satpol PP dan 

Dinas Sosial di daerah, terutama untuk melakukan proses inventarisasi penderita 

penyakit jiwa yang terlantar di kota-kota dan membawa keresahan masyarakat.114 

Lewat proses wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam 

tataran implementasi, UU tentang Kesehatan Jiwa telah mendapatkan banyak 

‘arahan normatif-teknis’ dari PermenKes, sehingga nilai dan tujuan luhur dari UU 

tersebut bisa dan dapat diimplementasikan dengan benar, walaupun dalam beberapa 

aspek terdapat beberapa kekurangan. Implementasi Upaya-Upaya yang 

diamanahkan oleh UU tentang Kesehatan Jiwa tentu bergantung pada SDM dan 

kesiapan pemerintah daerah dan unsur pemerintah lain di daerah yang tentu berbeda 

kualitas dan kuantitasnya dimasing-masing daerah.           

 

 

112 Wawancara dengan dr. Hj Siti Nurmah Megawati, Kepala UPT Puskesmas Martapura, Kab 

Banjar, 3 Desember 2019.  

113 Beleid Kesehatan Jiwa yang tidak tentu arah, CNN < https://www.cnnindonesia.com/gaya-

hidup/20181013083109-255-338154/beleid-uu-kesehatan-jiwa-yang-tak-tentu-arah>, diakses pada 

12 Desember 2019.  

114 Wawancara dengan dr. Hj Siti Nurmah Megawati, Kepala UPT Puskesmas Martapura, Kab 

Banjar, 3 Desember 2019.  
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

4.1 Kesimpulan 

Secara umum, UU tentang Kesehatan Jiwa telah memberi perangkat dan 

kepastian hukum dalam bidang kesehatan jiwa/mental yang telah lama mengalamai 

‘kekosongan hukum’. Norma-norma perundang-undangan tersusun secara 

sistematis, serta memperhatikan ‘semangat’ penghormatan, perlindungan dan 

pemajuan nilai-nilai Kemanusian dan Keadilan Sosial. Hal tersebut dapat dilihat 

dengan pengaturan yang detail terkait Upaya Pemerintah, yang terbagi dalam 

beberapa tahapan: Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif yang merupakan 

pengejawantahan dari semangat tanggung-jawab negara dan penghormatan 

kemanusiaan. UU tentang Kesehatan Jiwa juga berorientasi pada penghapusan 

diskriminasi dan stigmatisasi terhadap orang-orang penderita disabilitas 

mental/jiwa beserta keluarganya, dengan memberi norma pengakuan, perlindungan 

dan jaminan hak-hak konstitusional kepada ODMK dan ODGJ.  Prinsip-prinsip 

Tanggung-Jawab Negara dan Non-Diskriminasi selaras dengan nilai Pancasila. 

Namun, UU tentang Kesehatan Jiwa memiliki celah kekurangan terutama dalam 

hal korespondensi dengan praktik-praktik implementasi dilapangan.  Kebijakan 

politik hukum dalam Kesehatan Jiwa haruslah berorientasi pada semangat untuk 

‘memanusiakan manusia’ dengan berjangkar pada nilai-nilai filosofis Pancasila 

terutama nilai  “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” dan “Keadilan Sosial.”  

4.2    Saran 

Kesehatan jiwa sebagai aspek specialis dari kesehatan haruslah juga dimaknai 

sebagai kebutuhan prinsipil warga negara, dimana pemerintah sebagai pemangku 

kewajiban harus tanpa terkecuali memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, diperlukan perangkat norma yang tegas 

dan berkepastian hukum (tidak semata koheren dan konsisten namun juga memiliki 

social significant), agar tercipta kepastian hukum yang riil (real legal certainty), 

sekaligus bermoral dan berkepribadian Pancasila.       



 45 

DAFTAR PUSTAKA 

BUKU DAN JURNAL 

Addis, Adeno, ‘Individualism, Communitarianism, and the Right of Ethnic 

Minorities’, Notre Dame Law Review 67 3 (1992).   

An-Naim, Abdullahi, The Interdependence of Religion, Secularism, and Human 

Rights: Prospects for Islamic Societies, dalam Baderin MA (ed) Islam and 

Human Rights: Collected Essays in Law (Farnham and Burlington, Ashgate, 

2010).  

Ancok, Jamaludin, Agama dan Psikologi, Jurnal Tarbiyah (12) 1998. 

Banakar, Reza dan M Travers (eds), Law and Society Theory, (Hart Publishing, 

2013). 

Bedner, Adriaan dan B Oomen (eds), Real Legal Certainty and Its Relevance: 

Essays to honour of Jan Michiel Otto, (Leiden Publication, 2018). 

Buana, Mirza Satria, ‘Menelaah Konsep Universalisme-Selektif dalam Diskursus 

HAM Universalisme dan Relativisme Budaya’, dalam Al-Khanif, 

Herlambang P. Wiratraman dan Manunggal K Wardaya (eds), Hak Asasi 

Manusia: Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia, (LKiS, 

2017).  

Buana, Mirza Satria, ‘Mengembalikan Marwah Pancasila dalam Transisi 

Demokrasi Indonesia’, dalam Al-Khanif (ed), Pancasila sebagai Realitas: 

Percik Pemikiran tentang Pancasila dan Isu-Isu Kontemporer di Indonesia, 

(Pustaka Pelajar, 2017). 

Buana, Mirza Satria, Pancasila, Multikulturalisme dan Tantangan Inklusi Sosial, 

dalam Al-Khanif, MS Buana dan MK Wardaya (eds), Pancasila dalam 

Pusaran Globalisasi (LKiS, 2017). 

Craven, Matthew, The International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights: A Perspective on its Development, (Oxford: Clarendon Press, 1995).  

Feith, Herbert, ‘President Soekarno, the Army and the Communists: The Triangle 

Changes Shape’, Asian Survey Vol 4 (1964). 

Fendi Setyawan, Kajian dan Evaluasi Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai-

Nilai Pancasila (BPIP, 2019).   

Fuad, Ahmad N, Shari’ah and Human Rights, (Materi Pengajaran untuk Master 

Level Course UMM, 2017). 



 46 

Glendon, M A, A World Made New: Elleanor Roosevelt and the Universal 

Declaration of Human Rights (Random House Trade, 2002). 

King, Michael dan C Thornhill, Nilkas Luhmann’s Theory of Politics and Law, 

(Palgrave, 2003).  

KPK, Good Governance dan Pelayanan Publik (Deputi Bidang Pencegahan KPK, 

2016).  

Lakatos, Istvan, Thoughts on Universalism versus Cultural Relativism, Journal of 

International and European Law, 2018 (1).  

Lindhorm, Tore, Philosophical and Theoretical Underpinning of Human Rights – 

With an Upbeat Prospect on Religion in Support of Human Rights, 

(Unpublished Paper, 2017). 

Mayer, Ann E, Islam and Human Rights: Tradition and Politics, (Oxford 

Publishing, 1991).  

Murphy, Collen, Lon Fuller and The Moral Value of The Rule of Law, Law and 

Philosophy 24 (2005).   

Najati, Muhammad, Al-Quran dan Ilmu Jiwa, (Pustaka, 1985). 

Nasution, Adnan Buyung, ‘Southeast Asian Constitutionalism: Toward 

Constitutional Democracy in Indonesia’, (Inaugural Professorial Lecture, 

Melbourne Law School, 20 Okotober 2010). 

Northrop, Filmer. S.C, Naturalistic and Cultural Foundation for a more effective 

International Law, Yale Law Review (1950). 

Northrop, Filmer. S.C, The Taming of the Nation: A Study of the Cultural Bases of 

International Policy, (New York, 1952). 

Nugroho, Iwan, Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Falsafah Pandangan Hidup Bangsa 

Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan 

Lingkungan Hidup, Jurnal Kosntitusi Vol. III, No.2 November 2010 

Pound, Roscoe, The Spirit of Common Law, (Taylor & Francis, 1999). 

Ramayulis, Psikologi Agama, (Kalam Mulia, 2002). 

Scharffs, Brett, Why Religious Freedom? Why the Religiously Committed, the 

Religiously Indifference and Those Hostile to Religion should care, (BYU 

Law Research Paper, 2016).  



 47 

Suleman, Zulfikri, Demokrasi untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta, 

(Kompas, 2010).  

Tanuwidjaja, Sunny,’Political Islam and Islamic Parties in Indonesia: Critically 

Assessing the Evidance of Islam’s Political Decline’, Contemporary South-

east Asia: A Journal of International and Strategic Affairs 32, No 1 (2010).  

Xanthaxi, Alexandra, Multiculturalism and International Law: Discussing 

Universal Standard, Human Rights Quarterly (32) 2010. 

PERUNDANG-UNDANGAN 

Undang-Undang Dasar 1945 (Pasca Amandemen). 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan  

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.  

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.  

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 

DEKLARASI, KOVENAN DAN KONVENSI INTERNASIONAL 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.   

The UN Special Rapporteur on Contemporary Forms of Racism, Political 

Platforms Which Promote or Incite Racial Discrimination.  

SURAT KABAR (CETAK) 

 “Kelahiran Pancasila: Fakta Sejarah Tak Dapat Dikalahkan”, Kompas, 31 Mei, 

2016, 12.  

Asvi Warman Adam, “Pergulatan Politik Pancasila”, Kompas, 1 Juni, 2016, 6.   

Kompas, “Keberagaman Jadi Kekuatan: Pancasila Relevan Hadapi Setiap 

Tantangan”, Kompas, 11 Januari, 2017.   

 

 



 48 

WEBSITE  

CNN Indonesia <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180830182931-

255-326289/158-persen-keluarga-hidup-dengan-penderita-gangguan-

mental>  

Dissenting Opinion of Judge Tanaka, <http://www.icj-

cij.org/docket/files/47/4969.pdf> 

Global Indicators of Regulatory Governance: Worldwide Practice of Regulatory 

Impacts Assessment (World Bank), < 

http://documents.worldbank.org/curated/en/905611520284525814/Global-

Indicators-of-Regulatory-Governance-Worldwide-Practices-of-Regulatory-

Impact-Assessments.pdf>   

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

<www.kesmas.kemkes.go.id/hasil_riskesdas_2018.pdf>  

Pidato Perdana, Jokowi Kembali Prioritaskan Pembangunan SDM dan 

Infrastruktur, Kompas, 20 Oktober 2019, 

<https://nasional.kompas.com/read/2019/10/20/16525421/pidato-perdana-

jokowi-kembali-prioritaskan-pembangunan-sdm-dan-infrastruktur> 

Regulatory Impact Assessment in Developing and Transition Economies: A Survey 

of Current Practice”, Working Paper Series, Centre on Regulation and 

Competition, Institute for Development Policy and Management, University 

of Manchester, 2004 <http://idpm.man.ac.uk/crc/> 

Siaran Pers, Bonus Demografi 2030-2040: Strategi Indonesia terkait 

Ketenagakerjaan dan Pendidikan, < 

https://www.bappenas.go.id/files/9215/0397/6050/Siaran_Pers_-

_Peer_Learning_and_Knowledge_Sharing_Workshop.pdf>  

Sustainable Development Goals 

<https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300>  

  

  

 

 


	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1   Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Metodologi


