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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki dan melekat dalam diri 

setiap individu manusia dalam suatu Negara. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah 

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai 

makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, 

dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang 

demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia1. Artinya, dengan 

adanya ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia tersebut, Negara wajib hadir untuk 

melindungi setiap hak individu warga negaranya, sehingga dapat secara bebas untuk 

memperoleh kehidupan yang layak, mengembangkan diri, mengekspresikan gagasan 

dan kreativitasnya, serta mengoptimalkan peran dan sumbangsihnya terhadap 

kesejahteraan hidup manusia secara luas.  

Dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat (1) juga disebutkan bahwa perlindungan, 

pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi adalah tanggung jawab Negara, 

terutama pemerintah. Demikian juga bunyi pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia. Bunyi pasal-pasal tersebut kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 

                                                           
1 Pasal 1 butir 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
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71 dan Pasal 72 UU No. 39/1999, yang menyatakan bahwa Pemerintah wajib dan 

bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak 

asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan 

lain, dan hukum Internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara 

Republik Indonesia. 

Dalam Pasal 18 UUD 1945 tersebut secara jelas disebutkan bahwa 

pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota, merupakan bagian 

dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, jika dihubungkan 

dengan pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 maka pemerintahan daerah bertanggung jawab 

juga terhadap perlindungan, penghormatan, dan pemajuan hak asasi manusia. Disisi 

lain juga, berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Jadi, 

pemerintah daerah merupakan wakil pemerintah yang berada di daerah. 

Pada dasarnya pemerintah pusat merupakan penanggung jawab utama 

kewajiban melaksanakan hak asasi manusia internasional dalam suatu Negara. 

Tindakan illegal otoritas publik, termasuk yang dilakukan pemerintah daerah, adalah 

tanggung jawab negara bahkan jika tindakan tersebut berada di luar kewenangan 

hukumnya atau bertentangan dengan undang-undang dan instruksi-instruksi dalam 
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negerinya. Namun demikian, meskipun pemerintah pusat adalah penanggung jawab 

utama, pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam mengemban kewajiban 

untuk melaksanakan hak asasi manusia. Dalam hal ini kedudukan pemerintah daerah 

sebagai wakil pemerintah di daerah, merupakan pelengkap bagi pelaksanaan 

kewajiban pemenuhan hak asasi manusia. 

Dalam perkembangannya secara global, melaksanakan pemenuhan hak asasi 

manusia tidak semata sebagai kewajiban pemerintah pusat, melainkan juga dapat 

dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya gerakan 

dari beberapa pemerintah daerah di dunia untuk turut serta mengemban kewajiban 

Negara untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban hak asasi manusia melalui gagasan 

Human Rights City atau Kota Hak Asasi Manusia. Gagasan tentang Kota Ramah 

HAM adalah salah satu inisiatif yang dikembangkan secara global dengan tujuan 

melokalkan hak asasi manusia. Gagasan ini awalnya diperkenalkan oleh Gerakan 

Rakyat untuk Pendidikan HAM, sebuah organisasi Internasional nonprofit yang 

bergerak di bidang pelayanan pada tahun 1997.2 Konsep ini dikembangkan lebih 

lanjut, terutama sebagai sebuah konsep normatif, oleh Forum Kota Hak Asasi 

Manusia Dunia (World Human Rights Cities Forum) yang berlangsung setiap tahun 

di Kota Gwangju (Republik Korea). 

                                                           
2 The Human Rights Cities Programme yang dijalankan oleh People’s Movement for Human Rights 

Education (PDHRE) mencakupi pengembangan 30 kota hak asasi manusia dan pelatihan 500 

pemimpin muda masyarakat di empat lembaga pembelajaran regional bagi pendidikan hak asasi 

manusia. Dikutip dari Naskah Akademik Kota Ramah HAM Kabupaten Wonosobo, diakses dalam 

http://infid.org/pdfdo/1422939377.pdf pada tanggal 8 September 2015 pkl. 20.15 

 

http://infid.org/pdfdo/1422939377.pdf
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Konsep Kota Ramah HAM ini sendiri kini sudah mulai dijalankan dan terus 

dikembangkan secara praktikal di berbagai belahan dunia. Australia, misalnya, semua 

layanan pemerintah, termasuk pemerintah daerah wajib beroperasi sesuai dengan 

kode etik yang mencakupi “pengakuan hak asasi manusia”. Di Amerika Serikat, 

pengarusutamaan hak asasi manusia dalam administrasi daerah dilakukan melalui 

prakarsa seperti “Mengembalikan Hak Asasi Manusia: bagaimana Negara bagian dan 

pemerintah daerah bisa memanfaatkan hak asasi manusia untuk memajukan kebijakan 

daerah.” Di Kolombia, melalui program “Medellin Melindungi Hak Asasi Manusia”, 

Dewan Kota berupaya menjamin perlindungan, pengakuan, pemulihan, dan perbaikan 

kota terpadu terhadap hak asasi manusia. Di Swiss, praktik terbaik meliputi aktivitas-

aktivitas Pusat Swiss untuk Keahlian dalam Hak Asasi Manusia yang bertujuan 

meningkatkan kesadaran tentang isu-isu hak asasi manusia, seperti rasisme; tiga 

contoh praktik terbaik tentang rasisme mencakup tindakan untuk member informasi, 

pelatihan dan meningkatkan kesadaran public di berbagai daerah. Di Luksemburg, 

kebanyakan praktik terbaik berlangsung pada integrasi warga asing ke dalam 

masyarakat dan mempromosikan multibahasa dan multibudaya, serta masih banyak 

lagi Negara-negara di dunia yang telah melakukan tindakan praktikal dalam 

pemenuhan hak asasi manusia.   

Pemerintah Indonesia sendiri sedikit banyak mempunyai kendala dalam 

menjalankan kewajiban menegakkan dan melindungi hak asasi manusia setiap warga 

negaranya. Faktor luasnya wilayah dan jenjang pemerintahan, serta rantai birokrasi 
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yang panjang menyulitkan pemerintah pusat untuk menjangkau warga negara secara 

langsung. Hal ini dapat berpengaruh bagi percepatan atau akselerasi untuk 

melaksanakan agenda-agenda HAM. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang kiranya 

dapat mengatasi berbagai kendala pemerintah pusat untuk menjalankan kewajiban 

HAM. Salah satunya adalah dengan mendorong pemerintah daerah untuk berperan 

aktif untuk turut serta mengemban kewajiban negara dan pemerintah pusat dalam 

menghormati, melindungi dan memajukan hak asasi manusia.  

Konsep Kota HAM, yang dimaksudkan untuk melokalkan HAM, dan telah 

berkembang secara global, kiranya dapat diadopsi sebagai sebuah solusi untuk 

mendorong pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam memajukan hak asasi 

manusia. Dalam rangka memajukan dan melindungi hak asasi manusia, Pemerintah 

Republik Indonesia sebenarnya telah merumuskan dan menetapkan beberapa 

peraturan hukum dan kebijakan terkait pelaksanaan HAM di Indonesia ini. Selain UU 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang telah dijabarkan di atas, 

Pemerintah Indonesia kini juga semakin concern untuk mengetengahkan Hak Asasi 

Manusia dalam setiap penyelenggaraan sistem pemerintahannya. Terbukti dengan 

adanya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional 

Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia Tahun 2015-2019. Meskipun tidak secara 

eksplisit menyebut kebijakan khusus mengenai Kota/Kabupaten Ramah HAM, 

RANHAM ini memberi peluang yang besar bagi pemerintah daerah untuk memiliki 

dan menjalankan agenda-agenda HAM di tingkat daerah. Bahkan terkait 

 



6 
 

Kabupaten/Kota Ramah HAM, Menteri Hukum dan HAM telah mengeluarkan 

Permenkumham No. 25 tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM. 

Permenkumham ini kemudian menjadi dasar pemberian predikat daerah peduli HAM 

kepada beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia. Dengan begitu, adanya dua peraturan 

ini menjadikan pemerintah setiap daerah di Indonesia semakin didorong untuk 

melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan 

HAM bagi setiap elemen masyarakat. 

Di Indonesia, terkait tentang Kota Ramah HAM, setidaknya ada tiga daerah 

Kabupaten/Kota yang terus menunjukkan komitmennya untuk menjadikan daerahnya 

sebagai daerah yang mengetengahkan atau memperhatikan aspek Hak Asasi Manusia 

dalam setiap penyelenggaraan sistem pemerintahan di daerahnya. Daerah tersebut 

adalah Kota Bandung, Kabupaten Wonosobo, dan Kota Palu. Dibandingkan dengan 

daerah-daerah lain di Indonesia, ketiga daerah ini memang tengah gencar untuk 

mempersiapkan diri menuju Kota Ramah HAM. Komitmen ketiga daerah ini juga 

terlihat dalam berbagai program dan kebijakan yang diterapkan di daerahnya masing-

masing, seperti dalam aspek pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang 

berbasiskan HAM. 

Kota Bandung pada bulan Februari 2015 lalu telah mendeklarasikan diri 

menjadi Kota Ramah HAM sekaligus menjadi pioner Kota Ramah HAM di Indonesia 
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bahkan dunia.3 Deklarasi tersebut sebagai bentuk persiapan diri sebelum menerima 

predikat Kota Ramah HAM Internasional dari PBB pada 10 Desember 2015. 

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan Yayasan Foundation For International 

Human Right Reporting Standart, Kelurahan Pasir Biru dan Kelurahan Merdeka di 

Kota Bandung memenuhi syarat sebagai wilayah ramah HAM dan mendapat 

sertifikasi dari PBB. Meskipun begitu, pihak Pemerintah Kota Bandung terus 

meluncurkan program pembangunan yang dapat menyetarakan masyarakat menengah 

atas dengan masyarakat menengah bawah, sehingga kehidupan masyarakat Kota 

Bandung seimbang.4 Kaitannya dengan hak tersebut, Kota Bandung telah 

mengeluarkan Piagam Deklarasi Hak Asasi Manusia. Piagam Deklarasi Hak Asasi 

Manusia ini sesuai dengan standar kota HAM dari Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB) dengan inisiasi dan dirancang oleh Paguyuban Hak Asasi Manusia (Paham) 

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Foundation for International 

Human Rights Reporting Standards (FIHRRST). Dalam Piagam Deklarasi HAM 

tersebut, terdapat lima bab, dengan rincian, bab pertama mengatur hak-hak partisipasi 

dan pelayanan publik, bab kedua tentang hak-hak budaya dan kreativitas, bab ketiga 

tentang hak-hak lingkungan dan pembangunan, bab keempat tentang hak-hak 

                                                           
3 http://news.detik.com/jawabarat/2834650/bandung-jadi-percontohan-kota-ramah-hak-asasi-manusia-

di-dunia diakses pada 7 September 2015 pkl. 10.45 

4Ridwan Kamil Deklarasikan Bandung sebagai Kota HAM, dikutip dari 

http://jabar.metrotvnews.com/read/2015/05/14/396356/ridwan-kamil-deklarasikan-bandung-sebagai-

kota-ham diakses pada 7 September 2015 pkl 12.10 

 

http://news.detik.com/jawabarat/2834650/bandung-jadi-percontohan-kota-ramah-hak-asasi-manusia-di-dunia
http://news.detik.com/jawabarat/2834650/bandung-jadi-percontohan-kota-ramah-hak-asasi-manusia-di-dunia
http://jabar.metrotvnews.com/read/2015/05/14/396356/ridwan-kamil-deklarasikan-bandung-sebagai-kota-ham
http://jabar.metrotvnews.com/read/2015/05/14/396356/ridwan-kamil-deklarasikan-bandung-sebagai-kota-ham
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kesetaraan dan kesejahteraan, serta bab kelima tentang implementasi piagam.5 Dalam 

rangka mempersiapkan kesesuaian Kota Bandung menjadi Kota Ramah HAM, 

Pemerintah Kota Bandung bekerja sama dengan Komnas HAM dan beberapa institusi 

pendidikan tengah merumuskan mengenai Peraturan Daerah (Perda) mengenai Kota 

Ramah HAM. Walikota Bandung, Ridwan Kamil, menyatakan bahwa Perda HAM ini 

akan berisi hak-hak mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, yang nantinya dalam 

proses pengkajian melibatkan banyak pihak sehingga tidak hanya menjadi acuan 

secara lokal di Kota Bandung saja, tetapi juga dapat menjadi acuan secara nasional.6 

Kabupaten Wonosobo pada tahun 2013 telah mencanangkan sebagai Kabupaten 

Ramah HAM. Pemerintah daerah telah mendorong adanya peraturan daerah (Perda) 

tentang HAM yang memuat 14 hak rancangan Perda, diantaranya, hak atas kebebasan 

beragama atau berkeyakinan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan yang layak, hak 

atas perumahan, hak atas pekerjaan, hak berpartisipasi dalam politik, dan sebagainya. 

Dalam kaitannya dengan perumusan Perda ini, Pemkab Wonosobo juga tengah 

berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk merumuskan Peraturan 

Daerah yang mengatur mengenai pengarusutamaan HAM dalam penyelenggaraan 

                                                           
5 Putra Prima Perdana, Kota Bandung menjadi Kota Ramah HAM, dikutip dari 

https://m.tempo.co/read/news/2015/12/11/058727005/kota-bandung-jadi-kota-ramah-ham diakses pada 

20 Februari 2016 

6 Syahda Musthafa, Bandung Mulai Rumuskan Perda Kota Ramah HAM, dikutip dari 

http://jabarnews.com/?p=6866 diakses pada 7 September 2015 pkl. 13.20 

 

https://m.tempo.co/read/news/2015/12/11/058727005/kota-bandung-jadi-kota-ramah-ham
http://jabarnews.com/?p=6866
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sistem pemerintahan di daerahnya.7 Pemda Wonosobo saat ini juga sedang berupaya 

memasukkan prinsip-prinsip HAM dalam Rancangan Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2015-2019. Bahkan kini, Wonosobo sudah memiliki 5 

(lima) pilar Wonosobo sebagai Kota ramah HAM, yakni ramah terhadap 

keberlanjutan lingkungan, ibu hamil, anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas.8 

Selain itu, saat ini Kabupaten Wonosobo telah dikenal dengan daerah yang toleran 

dan mempertahankan keragaman budaya dan agamanya.9  

Kota Palu, melalui acara Deklarasi HAM Sulteng tanggal 10 Desember 2012, 

melahirkan ide Kota Sadar HAM. Ide tersebut kemudian memunculkan komitmen 

penegakan HAM, pemenuhan HAM, pemajuan HAM, serta program-

program/kegiatan secara terpadu di Kota Palu. Prinsip-prinsip Kota Sadar HAM 

tersebut antara lain; menghormati dan menjujung tinggi kebebasan bagi segenap 

warga Kota Palu dalam memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa; menghormati dan menjujung tinggi nilai-nilai kemanusiaan 

dengan menolak segala bentuk diskriminasi, stigmatisasi, penyiksaan dan perlakuan 

sewenang-wenang yang merendahkan harkat, martabat dan derajat manusia; 

menghormati keberagamaan suku, ras, budaya, adat istiadat, dan pandangan politik 

dari segenap warga Kota Palu dalam bingkai Bhineka Tuggal Ika; menghormati hidup 

                                                           
7 http://www.tifafoundation.org/belajar-dari-kota-ramah-ham/ diakses pada 7 September 2015 pkl. 

11.00 
8
Kania Mamonto/Blandina Lintang, 2015, http://elsam.or.id/2015/11/dari-inspirasi-menjadi-

implementasi-kota-ramah-ham-di-daerah/ diakses pada 20 Desember 2015 pkl. 13.00 
9 http://lama.elsam.or.id/article.php?act=content&id=3307#.VkuOUXB8poM diakses pada 7 

September 2015 pkl. 11.10 

 

http://www.tifafoundation.org/belajar-dari-kota-ramah-ham/
http://elsam.or.id/2015/11/dari-inspirasi-menjadi-implementasi-kota-ramah-ham-di-daerah/
http://elsam.or.id/2015/11/dari-inspirasi-menjadi-implementasi-kota-ramah-ham-di-daerah/
http://lama.elsam.or.id/article.php?act=content&id=3307#.VkuOUXB8poM
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dan kehidupan segenap warga Kota Palu, dan menghentikan segala bentuk konflik 

dan perselisian yang terwujud tindak kekerasan di antara sesama warga Kota Palu; 

melindungi dan memenuhi hak-hak dasar dan politik maupun hak-hak ekonomi, 

sosial dan budaya, sebagaimana diatur dalam konstitusi dan perundang-undangan 

yang berlaku di Negara Republik Indonesia; melindungi dan memenuhi hak-hak 

masyarakat adat, para penyandang cacat (disable), anak-anak, dan perempuan 

berdasarkan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi; melindungi dan memenuhi hak-

hak para korban pelanggaran HAM yang selama ini terabaikan, terutama hak atas 

kebenaran, keadilan, dan jaminan kondisi serupa tidak terulang. Kota Sadar HAM 

tersebut kemudian diselenggarakan melalui tiga program utama, yaitu Pemenuhan 

HAM Terhadap Masyarakat Rentan Kota Palu, Pemenuhan HAM Terhadap Korban 

Dugaan Pelanggaran HAM Peristiwa 65/66, Membangun Masyarakat Sadar Hukum 

Menuju Masyarakat Sadar HAM.10 

Kota Malang sebagai salah satu kota terbesar di Provinsi Jawa Timur pada 

dasarnya sangat perlu dan memungkinkan untuk turut serta dalam menerapkan 

gagasan Kota Ramah HAM. Pemerintah Kota Malang, sebagaimana tercantum dalam 

hasil Sidang Paripurna Gotong Royong Kotapraja Malang tahun 1962, menetapkan 

bahwa Kota Malang sebagai Kota Pelajar/Pendidikan, Kota Industri, dan Kota 

                                                           
10 Nurlaela A.K. Lamasitudju, 2015, dalam http://1965tribunal.org/id/peraturan-walikota-palu-bagi-

korban-peristiwa-1965-jalan-terjal-inisiatif-lokal/ diakses pada 24 Desember 2015 pkl. 10.30 

 

http://1965tribunal.org/id/peraturan-walikota-palu-bagi-korban-peristiwa-1965-jalan-terjal-inisiatif-lokal/
http://1965tribunal.org/id/peraturan-walikota-palu-bagi-korban-peristiwa-1965-jalan-terjal-inisiatif-lokal/
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Pariwisata. Ketiga cita-cita ini kemudian disebut Tri Bina Cita Kota Malang.11 Hal ini 

menggambarkan modal sumber daya yang mumpuni dan menjadikan Kota Malang 

memiliki daya tarik tersendiri sebagai salah satu tujuan utama arus urbanisasi, 

khususnya di sekitar Jawa Timur.  

Kota Malang merupakan salah satu kota yang dijuluki sebagai Kota Pendidikan. 

Julukan ini sendiri selaras dengan cita-cita masyarakat Kota Malang. Iklim 

pendidikan, terutama pendidikan tinggi di Kota Malang tumbuh dengan cukup baik. 

Terbukti dengan banyaknya universitas-universitas unggulan yang berada di Kota 

Malang. Jumlah universitas atau sekolah tinggi di Kota Malang juga terbilang cukup 

banyak jika dibandingkan daerah-daerah lain di Jawa Timur. Dalam situs resmi 

Pemerintah, malangkota.go.id, tahun 2015 ini setidaknya ada 12 perguruan tinggi 

yang ada di Kota Malang. Bahkan, secara lebih terperinci, data Dinas Pendidikan 

Kota Malang tahun 2015 mencatat bahwa terdapat 53 perguruan tinggi negeri dan 

swasta baik itu berupa universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik hingga akademi 

yang berdiri di Kota Malang. Ditambah lagi dengan jumlah lembaga pendidikan 

dasar, menengah, dan khusus yang jumlahnya sebanyak 592 lembaga.12 Data-data ini 

menandakan dan mempertegas bahwasanya Kota Pendidikan adalah predikat yang 

sangat melekat pada Kota Malang. Banyaknya institusi pendidikan yang terakreditasi 

dengan taraf yang baik, dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, 

menandakan bahwa pelayanan pendidikan yang ada di Kota Malang cukup 

                                                           
11 http://malangkota.go.id/sekilas-malang/tri-bina-cita/ diakses pada 8 September 2015 pkl. 14.30  
12 Profil Pendidikan Kota Malang Tahun 2015 

 

http://malangkota.go.id/sekilas-malang/tri-bina-cita/
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berkualitas dan mumpuni. Pendidikan yang berkualitas inilah yang kemudian menjadi 

salah satu faktor penting untuk dapat diterapkannya Kota Ramah HAM di Kota 

Malang. Infrastruktur yang sudah ada dan secara kuantitas sudah sangat mumpuni, 

tentu harus dibarengi dengan adanya jaminan bagi setiap penduduk untuk dapat 

mengenyam pendidikan tanpa terkecuali dan jaminan memperoleh pelayanan 

pendidikan yang berkualitas. Selain itu, adanya predikat sebagai Kota Pendidikan ini 

tentu mengharuskan Pemerintah Kota melakukan perencanaan pembangunan yang 

senantiasa mendukung terciptanya iklim pendidikan yang nyaman dan kondusif bagi 

setiap warga Negara yang mengenyam pendidikan di Kota Malang. 

Di samping itu, aspek yang dapat mendorong Kota Malang menerapkan 

gagasan Kota Ramah HAM adalah bahwa Kota Malang merupakan Kota Industri dan 

Kota Pariwisata. Dua predikat ini erat kaitannya dengan pendapatan daerah dan 

jalannya roda perekonomian masyarakat. Berdasarkan potensi industri dan pariwisata 

yang dimiliki oleh Kota Malang, Pemerintah Kota Malang juga seharusnya senantiasa 

berkomitmen untuk menetapkan aturan dan menjalankan sistem pemerintahan yang 

berorientasikan pada peningkatan potensi-potensi yang dimiliki oleh Kota Malang itu 

sendiri yang nantinya juga berujung pada peningkatan perekonomian masyarakat. 

Oleh karena itu, perlu ada upaya dari Pemerintah Kota Malang untuk menciptakan 

iklim industri dan pariwisata yang kondusif, tanpa melupakan aspek kesejahteraan 

atau pemenuhan dan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, serta aspek 

pembangunan yang merata, agar setiap warga Kota Malang, tanpa terkecuali, dapat 
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menikmati sarana dan prasarana yang layak. Ketiga predikat yang telah disebutkan 

diatas menjadikan Malang sebagai kota dengan kecenderungan urbanisasi yang 

sangat tinggi. Hal ini, menurut pandangan peneliti, mengharuskan Pemerintah Kota 

Malang segera berbenah dalam melakukan tata kelola pemerintahannya, 

merencanakan pembangunan yang representatif bagi setiap warga negara, dan 

menjamin pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar bagi setiap elemen masyarakat 

tanpa terkecuali. 

Komitmen untuk menjadikan HAM sebagai basis dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah sebenarnya telah dimiliki oleh Pemerintah Kota Malang. Pada 

tahun 2013 lalu, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia telah 

memberikan penghargaan kepada Kota Malang sebagai Kota Peduli Hak Asasi 

Manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Malang telah memiliki 

kesadaran untuk menjadikan HAM sebagai basis dan orientasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Predikat sebagai Kota Peduli HAM ini sendiri 

berangkat dari penilaian Panitia RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi 

Manusia) 2011-2014 yang merujuk pada Permenkumham No. 25 tahun 2013 tentang 

Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM. Indikator penilaian Kota Peduli HAM tersebut 

antara lain sebagai berikut: 

a. Hak untuk Hidup: Angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan kualitas 

lingkungan hidup. 
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b. Hak Mengembangkan Diri: Pendidikan anak tingkat SD dan SMP, pendidikan 

anak berkebutuhan khusus, dan penyandang buta aksara. 

c. Hak atas Kesejahteraan: Ketersediaan air bersih, jumlah keluarga berpenghasilan 

rendah yang tidak memiliki rumah, jumlah rumah tidak layak huni, angka 

pengangguran, jumlah anak jalanan, jumlah balita kurang gizi, dan jumlah 

keluarga yang belum memiliki akses terhadap jaringan listrik. 

d. Hak atas Rasa Aman: Jumlah demontrasi anarkhis yang terjadi. 

e. Hak Perempuan: Jumlah keterwakilan perempuan dalam jabatan Pemda, dan 

jumlah kekerasan terhadap perempuan. 

RANHAM sendiri diatur dalam Peraturan Presiden sebagai upaya untuk 

mengetengahkan dan memperhatikan HAM di daerah. Namun, dengan adanya 

RANHAM ini, membuat daerah terkesan menunggu  arahan dari pusat, tidak mampu 

untuk secara mandiri melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasiskan 

HAM. Hal ini dikarenakan belum ada aturan daerah yang dibuat sebagai acuan 

pelaksanaan HAM dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Selain itu, 

cakupan indikator penilaian HAM yang tertuang dalam Permenkumham No. 25 

Tahun 2013 juga belum luas dan mencakup berbagai aspek dalam kehidupan, 

terutama yang secara khusus berkaitan dengan kondisi di daerahnya masing-masing. 

Kota Malang sendiri, meskipun memperoleh predikat sebagai Kota Peduli HAM 

tahun 2013, pada kenyataannya belum banyak masyarakat yang mengetahui karena 
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pada praktiknya predikat ini benar-benar belum dirasakan secara nyata oleh 

masyarakat. 

Kota Malang, sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, merupakan Kota 

dengan predikat sebagai Kota Pendidikan, Kota Industri, dan Kota Pariwisata, yang 

sekaligus menjadi cita-cita masyarakat Kota Malang yang terangkum dalam Tri Bina 

Cita Kota Malang. Selain itu, Kota Malang juga telah mendapatkan predikat sebagai 

Kota Peduli HAM pada tahun 2013. Maka, dengan banyaknya potensi dan modal 

serta tantangan yang dihadapi oleh Kota Malang, sejatinya sudah menjadi 

konsekuensi yang logis bahwasanya Kota Malang menerapkan konsep Kota Ramah 

HAM. Adanya konsep Kota Ramah HAM dapat membuat Kota Malang dapat 

mengatur dan menjalankan secara mandiri penyelenggaraan pemerintahan yang 

berbasiskan dan berorientasikan Hak Asasi Manusia. Pengarusutamaan HAM dalam 

setiap penyelenggaraan pemerintahan akan semakin membuat cita-cita masyarakat 

Kota Malang terwujud.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana kesiapan Kota Malang 

menuju Kota Ramah Hak Asasi Manusia (Human Rights City) ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menggambarkan kesiapan Kota Malang sebagai Kota Ramah Hak Asasi Manusia 

(Human Rights City).. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, baik 

secara teoritis atau praktis, yaitu: 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi ilmiah untuk 

kepentingan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai perlindungan, 

pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia oleh Pemerintah 

Daerah, pembangunan yang berbasiskan HAM, serta pengembangan konsep 

Kota Ramah HAM (Human Rights City) di suatu daerah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

dan pemahaman baru pada penulis mengenai penyelenggaraan 

pemerintahan yang berbasiskan dan berorientasikan HAM di suatu daerah 

dan mengenai penerapan dan pengembangan konsep Kota Ramah HAM 

di suatu daerah. 
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b. Bagi Pemerintah Kota Malang 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu 

sumbangsih pemikiran kepada Pemerintah Kota Malang dalam rangka 

untuk menerapkan dan mengembangkan konsep Kota Ramah HAM 

dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasiskan HAM di Kota 

Malang. 

c. Bagi Masyarakat 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi 

dan tambahan pengetahuan bahwasanya daerah-daerah di Indonesia 

bahkan dunia saat ini tengah gencar untuk menerapkan dan 

mengembangkan konsep baru dalam pembangunan daerah, yaitu konsep 

Kota Ramah HAM (Human Rights City) serta membuat masyarakat 

menjadi sadar akan pentingnya menerapkan pemajuan, perlindungan dan 

penegakkan HAM dalam kehidupan sehari-hari, dengan begitu 

masyarakat dapat senantiasa mengontrol dan mengawasi jalannya Kota 

Ramah HAM ini.  
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1.5 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

1.5.1 Definisi Konseptual 

Dalam definisi konseptual ini, akan menjelaskan beberapa istilah atau 

konsep yang berhubungan dengan masalah yang diangkat. Sehingga konseptual 

yang telah dijelaskan akan tetap fokus pada tujuan yang diinginkan dalam 

penelitian. 

a. Kota Ramah HAM (Human Rights City) 

Gerakan masyarakat untuk pendidikan HAM (People Movement for 

Human Right Education/PDHRE) sebagai salah satu motor dari advokasi Kota 

HAM, menggambarkan Kota HAM sebagai kota atau komunitas yang terdiri dari 

mereka yang menginginkan kerangka kerja hak asasi manusia menjadi pengarah 

bagi pembangunan kehidupan komunitas. Persaman dan non-diskriminasi 

merupakan nilai-nilai dasar. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi rasa 

takut dan pemiskinan. Sebuah kota yang memberi akses pada pangan, air bersih, 

perumahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pekerjaan yang cukup 

memenuhi kebutuhan hidup, bukan sebagai hadiah melainkan sebagai bentuk 

realisasi hak asasi manusia (PDHRE, 2007: 3).13  

Gagasan tentang Kota Ramah HAM adalah salah satu inisiatif yang 

dikembangkan secara global dengan tujuan melokalkan hak asasi manusia. 

                                                           
13 INFID, Panduan Kabupaten dan Kota Ramah HAM, dikutip dari http://infid.org/wp-

content/uploads/2015/11/Panduan-Kabupaten-dan-Kota-Ramah-HAM-2015.pdf diakses pada 23 

Desember 2015 pkl. 15.30 

 

http://infid.org/wp-content/uploads/2015/11/Panduan-Kabupaten-dan-Kota-Ramah-HAM-2015.pdf
http://infid.org/wp-content/uploads/2015/11/Panduan-Kabupaten-dan-Kota-Ramah-HAM-2015.pdf
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Gagasan ini didasarkan pada pengakuan terhadap kota sebagai pemain kunci 

dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi dan umumnya mengacu pada sebuah 

kota yang pemerintahan dan penduduknya secara moral dan hukum diatur 

dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Inisiatif tersebut berangkat dari 

gagasan bahwa, agar norma dan standar hak asasi manusia internasional berlaku 

efektif, semua warga kota harus mengerti dan memahami hak asasi manusia 

sebagai kerangka bagi pembangunan berkelanjutan dalam komunitas mereka. 

Konsep ini diluncurkan pada tahun 1997 oleh Gerakan Rakyat untuk Pendidikan 

HAM, sebuah organisasi internasional nonprofit yang bergerak di bidang 

pelayanan. Konsep ini dikembangkan lebih lanjut, terutama sebagai sebuah 

konsep normatif, oleh Forum Kota Hak Asasi Manusia Dunia (World Human 

Rights Cities Forum) yang berlangsung setiap tahun di Kota Gwangju (Republik 

Korea).14 

Deklarasi Gwangju tentang Kota Hak Asasi Manusia yang disahkan pada 

tanggal 17 Mei 2011 mendefinisikan kota hak asasi manusia sebagai sebuah 

komunitas lokal maupun proses sosial-politik dalam konteks lokal di mana hak 

asasi manusia memainkan peran kunci sebagai nilai-nilai fundamental dan 

prinsip-prinsip panduan. Sebuah kota hak asasi manusia menghendaki tata kelola 

hak asasi manusia secara bersama dalam konteks lokal, dimana pemerintah 

                                                           
14 Naskah akademik Kota Ramah HAM Kabupaten Wonosobo dikutip dari 

http://infid.org/pdfdo/1422939377.pdf diakses pada 10 September 2015 

 

 

http://infid.org/pdfdo/1422939377.pdf
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daerah, parlemen daerah (DPRD), masyarakat sipil, sektor swasta dan pemangku 

kepentingan lainnya bekerja sama meningkatkan kualitas hidup bagi semua orang 

dalam semangat kemitraan berdasarkan standar dan norma-norma hak asasi 

manusia. Konsep Kota HAM juga menekankan pentingnya memastikan 

partisipasi luas dari semua aktor dan pemangku kepentingan, terutama kelompok 

marginal dan rentan, dan pentingnya perlindungan hak asasi manusia yang efektif 

dan independen serta mekanisme pemantauan yang melibatkan semua orang. 

Konsep ini mengakui pentingnya kerjasama antar daerah dan internasional serta 

solidaritas berbagai kota yang terlibat dalam pemajuan dan perlindungan hak 

asasi manusia.15 

Prinsip-prinsip Panduan Gwangju bagi Kota Hak Asasi Manusia yang 

disahkan pada tanggal 17 Mei 2014 dalam pertemuan Forum Kota-kota Hak 

Asasi Manusia Dunia yang keempat memuat prinsip-prinsip sebuah kota hak 

asasi manusia sebagai berikut: hak atas kota; non-diskriminasi dan tindakan 

afirmatif; inklusi sosial dan keragaman budaya; demokrasi partisipatoris dan 

pemerintahan yang akuntabel; keadilan sosial; solidaritas dan berkelanjutan; 

kepemimpinan dan pelembagaan politik; pengarusutamaan hak asasi manusia; 

                                                           
15 Gwangju Declaration on Human Rights City dikutip dari http://www.uclg-

cisdp.org/sites/default/files/Gwangju_Declaration_on_HR_City_final_edited_version_110524.pdf 

diakses pada 12 September 2015 pkl. 20.30 

 

http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Gwangju_Declaration_on_HR_City_final_edited_version_110524.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Gwangju_Declaration_on_HR_City_final_edited_version_110524.pdf
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koordinasi lembaga-lembaga dan kebijakan yang efektif; pendidikan dan 

pelatihan hak asasi manusia; dan hak atas kompensasi.16      

Di Indonesia, terkait soal konsep Kota Ramah HAM, hingga kini belum 

ada konsep dan indikator yang baku dan tetap. Hal ini dikarenakan konsep Kota 

Ramah HAM sangat partisipatif, transparan dan dinamis dalam pengelolaan kota, 

sehingga dalam penentuan indikator tergolong sangat kompleks (M. Nurkhoin, 

2015, Koordinator Subkomisi Penyuluhan Komnas HAM). Selain itu, konsep ini 

terbilang sama sekali baru dan baru beberapa daerah di Indonesia saja yang 

kemudian concern untuk merumuskan aturan normatif dan juga indikator-

indikator Kota Ramah HAM di daerahnya masing-masing. Secara nasional, 

konsep Kota Ramah HAM secara implisit dilakukan dengan berpedoman pada 

Perpres No. 75 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 

(RANHAM) 2015-2019 serta Permenkumham No. 25 tahun 2013 tentang 

Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM, yang indikator penilaiannya mencakup 

hak hidup, hak mengembangkan diri, hak atas kesejahteraan, hak atas rasa aman, 

dan hak atas perempuan. 

b.  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Dalam Pasal 1 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

disebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan 

                                                           
16 Dikutip dari http://www.uclg-

aspac.org/uploads/Gwangju_Guiding_Principles_for_Human_Rights_City_adopted_on_17_May_201

4.pdf diakses pada 12 September 2015 pkl 21.00 

 

http://www.uclg-aspac.org/uploads/Gwangju_Guiding_Principles_for_Human_Rights_City_adopted_on_17_May_2014.pdf
http://www.uclg-aspac.org/uploads/Gwangju_Guiding_Principles_for_Human_Rights_City_adopted_on_17_May_2014.pdf
http://www.uclg-aspac.org/uploads/Gwangju_Guiding_Principles_for_Human_Rights_City_adopted_on_17_May_2014.pdf
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pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.  

Kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh Presiden, kemudian 

diuraikan dalam berbagai urusan pemerintahan, sebagaimana termaktub dalam 

pasal 5 ayat 3 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan 

pemerintahan yang kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah 

adalah urusan pemerintahan konkuren. Dalam pasal 9 ayat 3 dan 4 UU No. 23 

tahun 2014 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan konkuren adalah urusan 

Pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan 

daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke 

daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan 

konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan 

wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib terdiri atas 

urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan 

pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan 

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: 

pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat 

dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan 
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masyarakat; dan sosial.17 Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan 

dengan pelayanan dasar meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan 

pelindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan 

informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; 

kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan 

kearsipan.18 Sementara, untuk urusan pemerintahan pilihan meliputi: kelautan 

dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya 

mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.19 

Dalam kaitannya dengan Kota Ramah HAM, pemenuhan pelayanan dasar 

bagi masyarakat menjadi suatu keharusan. Dengan kata lain, Kota Ramah HAM 

adalah salah satu wujud pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan 

dengan pelayanan dasar dan bahkan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar 

di daerah, dimana Hak Asasi Manusia menjadi basis sekaligus orientasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah.   

 

 

 

                                                           
17 Pasal 12 ayat 1 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
18 Pasal 12 ayat 2 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
19 Pasal 12 ayat 3 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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1.5.2 Definisi Operasional 

Dalam definisi ini bertujuan untuk menjabarkan konsep lebih jelas, agar 

lebih mudah untuk dipahami. Untuk menuju pada konsep yang berdasarkan judul 

penelitian maka indikator yang digunakan dalam penulisan ini adalah: 

1. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah di Kota Malang. Penyelenggaraan pemerintahan daerah ini kemudian 

yang menjadi indikator penting untuk mengukur kesiapan Kota Malang 

menuju Kota Ramah HAM. Dalam penelitian ini, beberapa sektor dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dianalisis mencakup pada: 

a) Jaminan pendidikan yang merata bagi semua kalangan. 

b) Jaminan kesehatan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat. 

c) Pemberian pelayanan publik yang berkaitan dengan hak dasar 

individu. 

d) Ketersediaan ruang-ruang publik dan sarana publik penunjang bagi 

setiap elemen masyarakat. 

e) Jaminan bagi anak, lansia, disabilitas, dan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 

2. Urgensi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis HAM di Kota 

Malang menuju Kota Ramah HAM (Human Rights City) 

a) Perkembangan global Kota Ramah HAM. Perkembangan Kota Ramah 

HAM secara global di dunia dalam dekade terakhir tentu harus pula 
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menjadi perhatian pemerintah Kota Malang. Bahkan konsep ini telah 

diterapkan dan dirintis beberapa daerah di Indonesia. Hal ini 

menunjukkan bahwa HAM kembali menjadi concern pemerintah 

daerah. HAM menjadi salah satu pertimbangan penting dalam 

melakukan tata kelola pemerintahan, merencanakan pembangunan, 

dan merumuskan kebijakan publik serta sebagai salah satu acuan 

utama dalam menerapkan jaminan pelayanan sosial dan pelayanan 

publik kepada masyarakat.  

b) Kemajuan Kota Malang dan pencapaian penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. Pertumbuhan dan perkembangan penduduk, 

sekaligus juga dalam sektor ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik di 

Kota Malang, menjadikan pemerintah Kota Malang harus berupaya 

merumuskan suatu formulasi untuk dapat mengoptimalkan perannya 

sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Layaknya kota tujuan 

urbanisasi, tentu Kota Malang akan dihadapkan dengan masalah-

masalah pemenuhan kebutuhan dasar penduduknya. Pengelolaan 

potensi sumber daya yang dimiliki yang diimbangi dengan jaminan 

pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan publik tanpa terkecuali 

bagi setiap masyarakat menjadi suatu konsekuensi yang seharusnya 

diambil oleh pemerintah Kota Malang. 
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1.6 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara dan prosedur yang sangat sistematis dan 

terorganisir untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan 

sebuah informasi dan dapat digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut. Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif yang dimana metode kualitatif 

diartikan oleh Miles dan Huberman suatu sumber dari deskripsi yang sangat luas dan 

berlandaskan kukuh, serta memuat tentang proses setempat, atau mengikuti dan 

memahami secara kronologis, menilai sebab akibat dalam ruang lingkup pikiran 

setempat, dan memperoleh penjelasan yang bermanfaat.20 Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara 

holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.21 

1.6.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sanapiah 

Faisal penelitian deskriptif merupakan eksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu 

fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel 

                                                           
20 Silalahi, Urber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama. Cetakan ke-3. Hlm. 

284 
21 J. Moleong, Lexy. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya. 

Cetakan ke-34. Hlm. 6 

 



27 
 

berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.22 Deskriptif bertujuan untuk 

memberikan gambaran secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta yang terjadi 

dan yang belum terjadi mengenai kehidupan sekelompok sosial individu, suatu objek, 

populasi tertentu dan suatu peristiwa yang terjadi.  

 

1.6.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian 

deskriptif. Subjek penelitian digunakan untuk mendapatkan sejumlah informasi 

tentang suatu unit permasalahan dan pengumpulan data. Informasi yang dihasilkan 

dari subjek penelitian tersebut dapat melengkapi jawaban terkait masalah yang 

diangkat oleh peneliti atau sebab akibat dari suatu masalah. Untuk mendapatkan 

informasi yang lengkap maka dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian 

adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang saling berintegrasi untuk 

menjamin pemajuan dan penegakan HAM terhadap masyarakat di Kota Malang, 

yaitu: 

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang 

2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang 

3. Kepala Dinas Sosial Kota Malang 

4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang 

                                                           
22 Sanapiah, Faisal. 1999. Format-Format Penelitian Sosial. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 20 
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5. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang 

6. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Malang 

 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang paling strategis dalam suatu 

penelitian. Bentuk data serta tingkat data yang diperoleh akan ditentukan melalui 

teknik pengumpulan data. Berdasarkan hal tersebut untuk mengumpulkan data 

peneliti menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi yang akan diuraikan 

sebagai berikut: 

a.  Observasi 

Observasi langsung atau pengamatan langsung adalah cara pengambilan data 

dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan 

tersebut. Observasi secara langsung akan dilakukan di beberapa lembaga/instansi dan 

juga tempat lainnya yang memiliki relasi terkait dengan permasalahan yang 

diangkat.23 Dalam menggunakan teknik obeservasi yang terpenting ialah 

mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti. Observasi yang dimaksud adalah 

memberikan pengamatan dalam suatu kegiatan tertentu, agar peneliti nantinya bisa 

memahami secara langsung suatu proses kejadian yang terjadi di lapangan dan tidak 

mengajukan pertanyaan.24 Teknik obeservasi digunakan untuk mengoptimalkan 

kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, 

                                                           
23 Nazir, Moh. 2011. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm. 175 
24 Suhartono, Irawan. 2008. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm. 70  
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kebiasaan dan sebagainya. Observasi memungkinkan peneliti memperoleh data 

berdasarkan pengalaman secara langsung, melihat dan mengamati sendiri, kemudian 

mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya 

serta menungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan 

pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.25 

 

b.   Wawancara 

Wawancara merupakan salah cara yang digunakan dalam pengumpulan data, 

yakni dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung terhadap 

responden, kemudian hasil wawancara tersebut akan dicatat oleh peneliti. Wawancara  

adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.26 Jadi, dengan 

wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang 

partisipan dalam menginterpretasikan situasi atau fenomena yang tejadi, dimana hal 

ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.27 Wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. 

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri 

masalah dan pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara terstruktur memungkinkan 

                                                           
25 J. Moleong, Lexy. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya. 

Cetakan ke-34. Hlm. 174 
26 Ibid. Hlm. 186 
27 Nazir, Moh. 2011. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm. 190 
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peneliti mencari jawaban atas hipotesis kerja. Pertanyaan-pertanyaan dalam 

wawancara terstruktur disusun sebelumnya dan didasarkan atas masalah dalam 

rancangan penelitian.28 Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang digunakan 

untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Wawancara 

tak terstruktur dilakukan untuk menanyakan sesuatu secara lebih mendalam lagi pada 

seorang subjek tertentu, menyelenggarakan kegiatan yang bersifat penemuan, 

mempersoalkan bagian-bagian tertentu yang tak normal, serta mencoba 

mengungkapkan pengertian suatu peristiwa, situasi, atau keadaan tertentu.29 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan satu teknik peneliti dengan mengumpulkan data. 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang 

berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, 

biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, 

gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.30  

 

 

 

                                                           
28 J. Moleong, Lexy. op. cit. Hlm. 190 
29 Ibid. Hlm. 191 
30 Prof. Dr. Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. 

Cetakan ke-21. Hlm. 240 
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1.6.4 Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian ini bertempat di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang 

memiliki tupoksi untuk menjamin pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM 

terhadap masyarakat dan yang dinilai saling berintegrasi untuk mewujudkan Kota 

Malang sebagai Kota Ramah HAM, yaitu: 

1. Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang 

2. Kantor Dinas Kesehatan Kota Malang 

3. Kantor Dinas Sosial Kota Malang 

4. Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang 

5. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

6. Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Malang 

 

1.6.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. 

Analisis data kualitatif (Bogdan dan Biklen, 1982) adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan 

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa 

yang dapat diceritakan kepada orang lain.31 Miles dan Huberman (1984) 

                                                           
31 J. Moleong, Lexy. op. cit. Hlm. 248 
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mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan 

conclusion drawing/verification atau dikenal dengan analisis data model interaktif.32 

Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada bagan 1 berikut. 

Bagan 1. Model Analisis Data (Interactive Model) 

   

 

 

 

 

 

Sumber: Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono, 2014 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yaitu menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai 

sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan 

lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.33  

 

 

                                                           
32 Prof. Dr. Sugiyono. Op. cit. Hlm. 246 
33 J. Moleong, Lexy. op. cit. Hlm. 247 
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2. Reduksi Data 

 Reduksi data adalah aktivitas merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, 

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan.34 

3. Penyajian Data 

 Penyajian data atau display data di ikuti oleh proses mengumpulkan data-data 

yang saling berhubungan satu sama lain melalui wawancara, pendokumentasian, dan 

pengamatan yang lebih mendalam. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat reduksi 

data untuk dikelola lebih lanjut sehingga pada akhirnya akan menghasilkan suatu 

kesimpulan. Setelah dapat diperoleh berupa tulisan baik dari catatan maupun rekaman 

yang sudah direduksi, harus didisplay secara tertentu untuk masing-masing pola, 

kategori, fokus, atau tema yang hendak dipahami dan dimengerti.35 

4. Penarikan Kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus 

penelitian berdasarkan hasil analisis data. Setelah peneliti menarik kesimpulan dari 

hasil penelitian, peneliti memahami dan mempelajari kembali data-data hasil 

penelitian, meminta pertimbangan kepada berbagai pihak mengenai data-data yang 

diperoleh di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan 

                                                           
34 Prof. Dr. Sugiyono. Op. cit. Hlm. 247 
35 Faisal Sanapiah. 1999. Format-Format Penelitian Sosial. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 256 
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baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga 

setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis 

atau teori.36 

 

1.6.6 Teknik Keabsahan Data 

 Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila 

tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya 

terjadi pada objek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data 

menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada 

konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap 

individu dengan berbagai latar belakangnya. Menurut penelitian kualitatif, suatu 

realitas itu bersifat majemuk/ganda, dinamis/selalu berubah, sehingga tidak ada yang 

konsisten, dan berulang seperti semula.37 Uji keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif salah satunya meliputi uji kredibilitas. Dalam melakukan uji kredibiltas data 

atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat ditempuh dengan 

berbagai cara, antara lain dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan 

dalam penelitian, dan triangulasi.38  

                                                           
36 Prof. Dr. Sugiyono. Op. cit. Hlm. 253 
37 Ibid. Hlm. 269 
38 Ibid. Hlm. 270 
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1. Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan 

pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui 

maupun yang baru. Lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan akan sangat 

tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data. Dalam perpanjangan 

pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, sebaiknya 

difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data 

yang diperoleh itu setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, 

berubah atau tidak. Bila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar 

berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.39 

2. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat 

dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan 

peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Sebagai bekal 

peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca 

berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-

dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.40 

3. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan 

demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan waktu. 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi 

                                                           
39 Ibid. 
40 Ibid. Hlm. 272 
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teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data 

kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data 

diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau 

kuesioner. Triangulasi waktu untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik 

lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data 

yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai 

ditemukan kepastian datanya.41 

41 Ibid. Hlm. 274 




