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PENGANTAR
Ada banyak hal yang masyarakat Indonesia belum sepenuhnya pahami
mengenai gangguan jiwa dan orang-orang yang mengidapnya. Baru pada
tahun 2014 Indonesia memiliki Undang-Undang Kesehatan Jiwa (UU Keswa)
yang berusaha memastikan perlindungan hak terhadap Orang dengan
1
Disabilitas Psikososial (ODP) . Sayangnya, masih banyak muatannya yang
2
mendiskriminasi kapasitas ODP. Pengarusutamaan hak ODP melalui
kerangka Undang-Undang Penyandang Disabilitas juga belum paripurna
3
selama amanat peraturan turunan belum terealisasi.
Perkembangan yang lambat ini bukan sepenuhnya kejanggalan regional. Di
dunia internasional sekalipun, masalah gangguan jiwa belum mendapatkan
4
jatah kebijakan dan pendanaan karena berbagai alasan. Advokasi
internasional pun lalai menyadari bahwa masalah kesehatan jiwa tidak
mampu untuk ditangani dengan bertumpu pada pendekatan medis semata
5
melainkan juga pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM).
Ketidakpahaman serta keterlambatan belajar inilah yang menghasilkan
stigma-stigma negatif dalam kebijakan-kebijakan kesehatan jiwa Indonesia.
Masyarakat sering mempersepsikan ODP sebagai orang yang menakutkan,
1

LBH Masyarakat memilih menggunakan kategori Orang dengan Disabilitas
Psikososial (ODP) untuk mengelompokkan orang-orang yang menerima diagnosis
kesehatan jiwa atau menyatakan dirinya sendiri memiliki permasalahan kejiwaan.
Kami memandang kategorisasi ini lebih memenuhi perspektif Hak Asasi Manusia
(HAM) dan membantu pembaca memahami urgensi perlindungan HAM bagi ODP.
2
Supriyadi Widodo Eddyono dan Ajeng Gandini Kamilah, Aspek-Aspek Criminal
Justice Bagi Penyandang Disabilitas, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform,
2015), Hal. 18.
3
Nurhadi Sucahyo, “Penyandang Disabilitas Pertanyakan Komitmen Pemerintahan
Jokowi,”
10
Agustus
2017,
voaindonesia.com,
https://www.voaindonesia.com/a/penyandang-disabilitas-pertanyakan-komitmenpemerintahan-jokowi/3980179.html
4
Mark Tomlinson, Crick Lund, (2012), “Why Does Mental Health Not Get the
Attention It Deserves? An Application of the Shiffman and Smith Framework,” PLoS
Med. 9(2), diakses di https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3289587/
5
Asia Pacific Forum, Human Rights and Disability, (Sydney: Asia Pacific Forum of
National Human Rights Insititution, 2017), hal. 2.
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6

tidak bisa diprediksikan, dan aneh. Inilah mengapa sekalipun ada upayaupaya „menolong‟ ODP, aspek kontrol masih terasa. Hal ini ditunjukkan
dengan banyaknya penindakan, razia, pengamanan dan penangkapan untuk
mengontrol ODP.
Agar bisa terus meningkatkan pengetahuan dan kepekaan kita tentang isuisu kesehatan jiwa, LBH Masyarakat melakukan pemantauan dan
dokumentasi ini. Kami melakukan pemantauan berkaitan dengan ODP dan
penegakan hukum. Lebih spesifiknya, kami mencari data-data kekerasan
dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan terhadap atau dilakukan oleh
ODP sepanjang tahun 2017.
Pemantauan semacam ini bukanlah pengalaman pertama kami. Pada tahun
2016 kami melakukan pemantauan serupa yang menemukan 3445 ODP
menjadi korban kekerasan dan 58 kasus ODP dituduh melakukan tindak
pidana. Dari hasil laporan tahun kemarin, kami mendapatkan banyak
informasi mengenai banyaknya pemasungan, pengamanan paksa,
penelantaran, dan penganiayaan terhadap ODP. Kami juga mencatat adanya
persoalan ketidakjelasan prosedur penanganan hukum ketika ODP dituduh
melakukan tindak pidana agar tetap mampu memberikan keadilan baik bagi
7
korban maupun pelaku.
Oleh karena itu dengan dilanjutkannya dokumentasi di tahun 2017, kami
mampu mencatat apakah ada perubahan penanganan kasus-kasus ODP di
Indonesia atau tidak dalam kurun waktu satu tahun yang sudah berlalu.
Laporan ini diharapkan bisa menjadi basis data baik bagi LBH Masyarakat
sendiri ataupun organisasi-organisasi lainnya yang peduli atas masalah
kesehatan jiwa dan hak asasi manusia (HAM) untuk melakukan advokasi
masa mendatang.

6

Brian K. Ahmedani, “Mental Health Stigma: Society, Individuals, and the Profession,”
J Soc Work Values Ethics. 2011 Fall; 8(2): 4-1–4-16.
7
Albert Wirya dan Armadinna Az Zahra, Hukum yang Bipolar: Melindungi atau
Memasung? (Jakarta: LBH Masyarakat, 2017).
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METODE DOKUMENTASI
A. Metodologi
Data yang kami sasar untuk pembuatan laporan ini adalah berita-berita
dalam jaringan (daring - online) yang diproduksi oleh media nasional dan
lokal yang dibuat sepanjang tahun 2017. Berita-berita yang disebarkan
dengan memanfaatkan jaringan internet ini memiliki kelebihan di antaranya:
beragam, tersebar, dan aktual.
Kelebihan-kelebihan ini kami manfaatkan untuk memberikan pemetaan
tentang kasus-kasus ODP. Data yang lebih komprehensif tentu bisa dicari
dengan mengakses laporan kasus polisi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol
PP), Dinas Sosial (Dinsos) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Tapi,
selain tidak adanya sistem pelaporan yang baik, akan sulit untuk memastikan
tidak ada data ganda antarlembaga.
Adapun kriteria berita yang kami kumpulkan adalah:
1.
2.
3.

Menceritakan kekerasan terhadap ODP atau tindak pidana yang
diduga dilakukan ODP;
Terjadi selama tahun 2017;
Terjadi di Indonesia.

Untuk mencari berita-berita tersebut, kami menggunakan kata-kata kunci
semacam “gangguan jiwa”, “penyandang disabilitas psikososial/mental”,
“skizofrenia”, “bipolar”, “gangguan mental”. Kami juga menggunakan kata
kunci yang mengandung konotasi negatif seperti “gila” atau “tidak waras”
karena masih kuatnya stigma masyarakat dan media terhadap ODP.
Pada akhirnya kami berhasil menemukan 202 berita yang sesuai dengan
kriteria yang telah kami tetapkan. Berikut adalah rangkuman media tempat
kami mengambil data-data tersebut:

Tabel 2.1. Daftar Media Tempat Pencarian Data
No
1.

Media
beritalima.com

Jumlah
1

No
28.

Media
pedomanbengkulu.
com

Jumlah
1
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2.
3.

2

4.
5.

beritasatu.com
cakrawalamedia.co
.id
detik.com
duta.co

6.
7.

fajar.co.id
fajaronline.com

3

8.

goriau.com

9.

harapanrakyat.co
m
indopos.co.id
jatimtimes.com
jawapos.com
jpnn.com
kicknews.today
klikberau.com
kompas.com
korankaltim.com
kriminalitas.com
kumparan.com
liputan6.com
makassartoday.co
m
medanbisnisdaily.c
om
mediamadura.com
melawinews.com
merdeka.com
metrotvnews.com
okezone.com

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
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29.
30.

pojoksatu.id
poskotanews.com

1

31.
32.

prokal.co
radarbolmongonlin
e.com
radarcirebon.com
radarpekalongan.c
o.id
rakyatindependen.
com
republika.co.id

2

riaunews.com
riauterkini.com
rmol.co
sindonews.com
sisidunia.com
solopos.com
suarajatimpost.co
suaramerdeka.com
suarantb.com
sulselsatu.com
sumeks.co.id
tangerangnews.co
m
tempo.co

1
1
2
7
1
11
1
1
1
1
1

1
50.
teraslampung.com
1
51.
tribunnews.com
12
52.
viva.co.id
1
53.
wartakini.co
6
Total Berita = 202

1
51
2
1

1
25
1

2
1
1
1
3
1
1
1
1
11
1
2
2
19
1
1

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

1

1
2
2
1
3

1
1

Bersanding dengan kelebihan yang sudah disebutkan di atas, berita internet
juga memiliki kelemahan. Karena sifatnya yang cepat diproduksi dan
mendulang keuntungan dari banyaknya laman yang dibuka, berita-berita
yang terkumpul ini hanya bisa memberikan informasi di permukaan tentang
apa yang terjadi. Unsur 5W1H yang menjadi pedoman reportase dan
penulisan berita tidak dikembangkan secara detail dan menyeluruh.
Sejalan dengan tujuan pemantauan yang berfokus untuk melihat perlakuan
dan penanganan kasus ODP, pemantauan ini tidak dimaksudkan sebagai
pencarian kebenaran atas setiap tuduhan yang dilayangkan kepada ODP.
Oleh karena itu, kami tidak melakukan verifikasi ulang terhadap data-data
yang ada di dalam berita ini.
Salah satu kelemahan lainnya dari penggunaan berita online ini adalah posisi
perusahaan berita sebagai salah satu aktor yang sering melakukan stigma
terhadap ODP. Pemilahan dan penerbitan berita tentang kesehatan jiwa
sering didominasi oleh berita yang menyatakan bagaimana ODP berbahaya
8
bagi orang lain atau melakukan kejahatan. Selain itu seringkali berita tidak
9
menyebutkan terminologi gangguan mental yang spesifik sehingga
memperkuat identifikasi kelompok dalam kasus-kasus perseorangan.
Stigma yang bisa terlihat dari berita-berita yang kami kumpulkan adalah
stigma tentang ODP sebagai orang yang telah „kehilangan akalnya‟. Hal ini
terlihat dari diskriminasi yang media lakukan dalam pemilihan narasumber.
Sekalipun ODP tersebut memegang peranan utama, baik sebagai korban
kekerasan atau pelaku tindak pidana, kesaksian mereka jarang diliput media.
Padahal pernyataan ODP bisa memberikan gambaran situasi tentang apa
yang mereka rasakan dan alami. Dalam satu berita, contohnya, seorang ODP
yang menjadi korban pemasungan menyampaikan keinginannya untuk
keluar dari pasung. Seperti yang diliput oleh media, korban menanyakan,
"Kenapa kalian masuk dan mengambil gambar saya? Jika kamu bisa masuk
rumah saya, kenapa kalian tidak dapat melepaskan saya dari rantai ini.”

8

John Coverdale, Raymond Nairn, dan Donna Claasen, (2002), “Depictions of Mental
Illness in Print Media: A Prospective National Sample,” Australian and New Zealand
Journal of Psychiatry Vol. 36 Issue 5, hal 697-700.
9
Ibid.
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Namun, laporan ini tidak akan membahas tentang framing yang media
kenakan dalam pembuatan berita-berita ODP. Poin-poin tentang kerangka
media harusnya menjadi sebuah penelitian sendiri yang komprehensif.
Dokumentasi ini hanya bertujuan melihat gambaran kasar tentang situasi
hukum apa yang harus dihadapi oleh ODP sebagai korban kekerasan dan
pelaku tindak pidana.

B. Karakteristik Berita
Dari semua berita yang terkumpul, kami mengklasifikasinya berdasarkan dua
kelompok besar, yakni ODP sebagai korban kekerasan dan ODP sebagai
pelaku tindak pidana. Karena dalam satu berita bisa memuat lebih dari satu
kasus, jumlah total korban dan pelaku tidak sama dengan jumlah berita.
Berikut adalah hasilnya:

Pada realitanya, agak sulit untuk mengklasifikasikan apakah ODP yang
bersangkutan hanya menjadi pelaku atau korban, karena dalam banyak kasus
mereka berperan di keduanya. Sebagai contoh, beberapa ODP menjadi
korban pasung karena sebelumnya mereka pernah melakukan tindakan
kekerasan terhadap anggota keluarga atau warga di sekitar tempat tinggal
mereka. Dalam kasus-kasus seperti ini, kami berpatokan terhadap waktu
6 | LBH MASYARAKAT

kejadian. Apabila tindakan kekerasan yang menjadi alasan untuk melakukan
pasung itu terjadi sebelum tahun 2017, atau tidak ada informasi yang jelas,
maka kami hanya akan memasukkannya ke dalam kategori korban.
Namun apabila dalam satu waktu yang hampir bersamaan ODP menjadi
pelaku sekaligus korban, kami melihat berdasarkan kejadian yang terlebih
dahulu terjadi. Sebagai contoh, ada seorang ODP yang menjadi korban
amukan massa di Batang, Jawa Tengah. Namun sebelum kekerasan itu
terjadi, ia membawa lari bus sehingga bisa ia dikategorikan sebagai pelaku,
lebih spesifik lagi pelaku pencurian.
Dibandingkan tahun lalu, jumlah korban tamplak jomplang, berubah dari
10
3445 menjadi 159 orang. Hal ini terjadi karena perbedaan cara hitung data
yang kami terapkan. Pada tahun sebelumnya kami juga memasukkan angka
korban pasung dari hasil rekapitulasi yang dikumpulkan Pemda atau Dinsos
setempat dan kemudian diberitakan di media. Cara ini tidak kami lakukan
pada tahun ini sebab hal ini berpotensi menimbulkan data ganda mengingat
mungkin lebih dari satu organisasi pemerintah melakukan rekapitulasi dan
tidak memberikan gambaran yang mendalam tentang kasus tersebut.
Namun, hal ini bukan berarti data pasung tidak kami ambil. Data tetap kami
ambil, tetapi tidak kami masukan dalam laporan ini mengingat laporan tahun
ini fokus pada kasus pasung terhadap individu-individu spesifik.
Kami juga melakukan disagregasi jenis kelamin ODP, sebagaimana yang
dapat dilihat di diagram di atas. Ada cukup banyak berita yang tidak
menuliskan jenis kelamin, terutama berita-berita yang memosisikan ODP
sebagai korban. Contohnya, dalam kasus Panti Tunas Bangsa yang
melakukan penelantaran dan kekerasan terhadap para penghuni pantinya di
Pekanbaru, tidak ada kejelasan jenis kelamin terhadap 33 korban ODP.

10

Albert Wirya, Armadina Az Zahra, Op.Cit.
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KASUS KEKERASAN YANG MENIMPA ODP

Sepanjang tahun 2017, paling tidak terdapat 159 korban kekerasan yang
diduga memiliki gangguan jiwa. Berikut adalah jenis-jenis kekerasannya:

Mayoritas kekerasan yang ditemukan berkaitan dengan pasung (35.22%),
tindakan kekerasan dalam panti (21.38%), dan pengamanan paksa (17.61%).
Selanjutnya akan dibahas satu per satu jenis-jenis kekerasan yang sudah
dinyatakan di atas ini.

A. Pasung
Yang dimaksud dengan pasung adalah bentuk-bentuk pengekangan fisik
yang dilakukan terhadap ODP sehingga kebebasan mereka berkurang. Cara
yang lazim dilakukan adalah dengan membebat kaki korban, mengurungnya
di satu ruangan, ataupun merantai kakinya. Berikut adalah data-data
berkaitan dengan korban yang berhasil dikumpulkan:

KEBIJAKAN YANG PARANOID, KEKANGAN TERHADAP DISABILITAS PSIKOSOSIAL | 9

Jenis Kelamin Korban

35
13
8

Jenis Gangguan Jiwa Korban

3
1
1
51

Riwayat Perawatan Korban

27
29
N = 56

Sekalipun diketahui bahwa orang yang dipasung memiliki masalah kejiwaan,
hanya sedikit korban yang berhasil diidentifikasi jenis gangguan jiwanya.
Masyarakat maupun pemerintah sebagai narasumber utama berita
cenderung untuk menggeneralisir gangguan jiwa yang dimiliki oleh korban
pasung. Overgeneralisasi semacam ini memberikan dampak buruk bagi
perkembangan ilmu pengetahuan medis-legal karena kita menjadi
menyamaratakan perlakuan dan metode intervensi untuk semua korban

10 | LBH MASYARAKAT

pemasungan terlepas dari jenis gangguan jiwanya. Padahal perbedaan jenis
gangguan jiwa juga mengakibatkan perbedaan jenis perawatan.
Hampir setengah dari ODP (48.21%) yang mengalami pemasungan pernah
dirawat baik di rumah sakit ataupun panti sosial yang dikelola oleh
pemerintah. Pada setengahnya yang lain, tidak dapat dipastikan apakah
mereka juga pernah mendapatkan perawatan sebelumnya atau tidak
(51.78%). Data ini mengkonfirmasi hasil penelitian yang menyebutkan bahwa
perawatan sekali-jalan tidak mumpuni untuk menghapuskan pasung tapi
11
harus dilanjutkan dengan perawatan dan pembinaan di rumah.
Pada tahun 2017, mencuat beberapa kasus pemasungan anak-anak. Kami
menemukan setidaknya ada enam kasus pemasungan anak-anak di
Kalimantan Selatan, Jawa Barat, dan Bengkulu. Umurnya bervariasi, dari
delapan sampai 17 tahun. Lima korban dari kasus itu segera dipindahkan ke
tempat penampungan sementara seperti panti asuhan, sementara satu kasus
sisanya memberitakan bahwa keluarga berjanji akan melepaskan anak itu
dan melakukan rawat jalan.
Media juga biasanya memberikan informasi tentang apa alasan yang
mendasari keluarga melakukan pemasungan. Berdasarkan media, alasanalasan yang sering muncul adalah:

11

Hasmila Sari, 2009, Pengaruh famlly psychoeducation therapy terhadap beban dan
kemampuan keluarga dalam merawat klien pasung di Kabupaten Bireuen Nanggroe
Aceh Darussalam, (Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan UI, 2009).
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Alasan keamanan menjadi alasan terbesar keluarga melakukan pasung, baik
keamanan bagi orang lain maupun diri ODP sendiri. Keluarga takut ODP
yang bersangkutan kambuh penyakitnya dan melakukan tindakan agresif.
Beberapa pelaku juga menyatakan bahwa mereka tidak memiliki uang untuk
membiayai pengobatan ODP tersebut sehingga terpaksa melakukan pasung.
Hal ini mengonfirmasi hasil penelitian bahwa kondisi layanan kesehatan jiwa
12
yang tidak tersedia dan tidak bisa diakses menyebabkan ODP dipasung.
Selain mencari tahu tentang riwayat perawatan yang telah dijalankan oleh
korban pemasungan, kami juga melakukan pendataan tentang apa tindak
lanjut terhadap tindakan pemasungan itu berdasarkan kondisi terakhir
sebelum berita diturunkan. Berikut adalah hasilnya:

12

Ibrahim Puteh, M. Marthoenis, dan Harry Minas, 2011, “Aceh Free Pasung: Releasing
the mentally ill from physical restraint,” International Journal of Mental Health Systems
5:10.
12 | LBH MASYARAKAT

Berdasarkan pemberitaan media, sebagian besar kasus tidak memiliki
rencana tindak lanjut (42.85%). Umumnya, kasus-kasus yang masuk ke dalam
kategori ini hanya menuliskan harapan keluarga supaya anggota keluarga
mereka bisa ditolong oleh pemerintah. Sementara 10 kasus menunjukkan
adanya janji dari aparat negara ataupun swasta untuk memindahkan korban
ke institusi pemberi layanan kesehatan. Namun, sampai berita diturunkan,
korban masih ada di pasung.
Cukup banyak korban yang dipindahkan ke berbagai institusi, seperti Rumah
Sakit Jiwa (RSJ), panti sosial yang dikelola pemerintah, dan institusi swasta
seperti panti asuhan. Namun, belum jelas bagaimana mekanisme
pemindahan itu dilakukan. Beberapa daerah telah membakukan mekanisme
penanggulangan pasung ini ke dalam peraturan daerah tapi tampak tidak
ada satu kesatuan pedoman yang menjamin penuh hak ODP. Sebagai
contoh, Pemerintah Yogyakarta telah cukup detail menjabarkan perawatan
13
paska pasung untuk menjamin kesiapan keluarga , hal yang sama tidak
14
berlaku di Jambi.

13

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Gubernur No. 81 Tahun 2014
Tentang Pedoman Penanggulangan Pemasungan.
14
Gubernur Jambi, Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No. 48 Tahun 2014 Tentang
Penanggulangan Korban Pasung Psikotik.
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LBHM memandang ada empat hal penting yang perlu diinkorporasikan ke
dalam pedoman penanggulangan pasung di setiap daerah. Pertama,
pemindahan harus disertai dengan pemeriksaan mendetail terlebih dahulu
berkaitan dengan gangguan jiwa yang dimiliki korban. Identifikasi ini penting
agar penentuan penanganan dan tempat rehabilitasi sementara bagi ODP
diambil secara inklusif dan berbasis bukti.
Kedua, penempatan korban pasung di suatu lembaga rehabilitasi atau rumah
sakit harus memperhatikan keinginan dari korban pula. Korban harus
mendapatkan informasi memadai tentang apa tindakan medis yang akan
diberikan kepadanya, berapa lama penanganan yang efektif, efek dari
tindakan medis, dan lain-lain. Pemerintah juga memastikan bahwa korban
boleh menolak upaya penanganan ini. Dengan demikian, upaya
penanggulangan pasung bukan sekadar „memindahkan tempat tahanan‟.
Yang ketiga, pemindahan juga sepatutnya dibarengi dengan penguatan
peran serta keluarga. Pemindahan tidak bisa hanya memindahkan beban ke
layanan semata tetapi juga mendorong keluarga untuk mengambil peran
aktif dalam proses rawat jalan ODP. Tanpa pelatihan ini, bukan tidak mungkin
pasung kembali terjadi ketika korban kembali ke keluarga.
Keempat, pemerintah harus mengingat bahwa membebaskan korban pasung
adalah kewajiban. Dasar pemerintah melakukan pembebasan pasung harus
bergerak dari alasan belas kasihan yang terus mengeksklusikan ODP ke
15
perlindungan HAM . Perspektif ini diperlukan untuk mengamalkan Pasal 14
Konvensi Orang dengan Disabilitas yang memastikan orang dengan
disabilitas tidak direnggut kebebasannya secara melanggar hukum dan/atau
16
sewenang-wenang.

B. Kekerasan di Panti
Bukan hanya mendapatkan kekerasan dan pengurungan di tengah-tengah
keluarga dan masyarakatnya, ODP juga kerap kali menjadi korban kekerasan
ketika mendapatkan perawatan di panti atau lembaga rehabilitasi. Kekerasan
15

Asia Pacific Forum, Op.Cit., Hal. 30
Perserikatan Bangsa-Bangsa, “Convention on the Rights of Persons with
Disabilities”, 24 Januari 2017, A/RES/61/106, Pasal 14 Ayat 1.
16
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yang terjadi di panti bisa dilakukan baik oleh sesama pasien maupun oleh
petugas kesehatan yang merawat ODP.
Hal ini menunjukkan pemahaman HAM, terutama berkaitan dengan hak
ODP, belum sepenuhnya terintegrasi dengan perspektif medis yang dimiliki
oleh pembina panti.
Terdapat 34 ODP yang menjadi korban dari kekerasan fisik dan pengurungan
ini. Dalam satu kasus, akibat yang ditimbulkan tampak begitu jelas karena
korban meninggal. Padahal, menurut keterangan keluarga, korban baru
dititipkan selama dua bulan. Pihak keluarga melihat jenazah memiliki luka
yang mencurigakan seperti gigi tanggal dan luka bakar. Akibat kejadian ini,
keluarga meminta pihak kepolisian untuk menyelidiki apakah pihak panti
melakukan kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan nyawa pasien
17
melayang.
Sementara itu, 33 korban lainnya menjadi korban penelantaran oleh sebuah
panti sosial, yakni Panti Tunas Bangsa yang berlokasi di Pekanbaru, Riau.
Kondisi yang tidak manusiawi di dalam panti ini terungkap setelah kejadian
meninggalnya satu orang balita akibat penganiayaan oleh pengurus panti.
Ada pula indikasi kekerasan terhadap ODP yang dirawat dilihat dari
bagaimana
buruknya
infrastruktur
untuk
menampung
pasien,
ketidaktersediaan air bersih, dan sering dilakukannya pemukulan terhadap
penghuni panti. Sejak kejadian itu, panti itu ditutup dan 33 ODP yang
18
sebelumnya diasuh oleh panti tersebut dievakuasi ke Rumah Sakit Jiwa.
Kekerasan-kekerasan ini mengonfirmasi apa yang ditemukan Human Rights
Watch pada tahun 2016 yang mendokumentasikan adanya 25 kasus

17

Tribunnews, “Pasien Rehabilitasi Gangguan Jiwa Meninggal Tak Wajar, Keluarga
Datangi Polsek Lembang,” tribunnews.com, 26 Januari 2017, diakses di
http://jabar.tribunnews.com/2017/01/26/pasien-rehabilitasi-gangguan-jiwameninggal-tak-wajar-keluarga-datangi-polsek-lembang
18
Chairul Hadi, “Sering Dipukuli, Cerita Pilu Penghuni Panti KM 20 Milik Yayasan
Tunas Bangsa Ini Bikin Orang Terbelalak,” Goriau.com, 29 Januari 2017, diakses di
https://www.goriau.com/berita/gonews-group/sering-dipukuli-cerita-pilu-penghunipanti-km-20-milik-yayasan-tunas-bangsa-ini-bikin-orang-terbelalak.html
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kekerasan fisik dan 6 kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh petugas
19
dan penghuni panti.
Dugaan-dugaan kekerasan serta penelantaran di dalam panti ini menguatkan
kembali urgensi pengawasan layanan rehabilitasi kesehatan jiwa di Indonesia.
Pemerintah juga perlu mengimplementasikan aturan sanksi administratif dan
penutupan terhadap rehabilitasi swasta dan yang dikelola negara yang tidak
20
sesuai standar profesi dan standar pelayanan kesehatan. Untuk tempattempat rehabilitasi yang sudah jelas melanggar HAM dengan melakukan
pengurungan, pelayanan kesehatan tanpa informed consent, dan kekerasan,
sanksi pidana pun harus dijatuhkan seperti yang tertuang di ketentuan Pasal
144-145 Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan Pasal 86 UndangUndang Kesehatan Jiwa.
Untuk ke depannya, pemerintah pun perlu memperhitungkan bagaimana
eksistensi panti sosial sesuai dengan kepentingan perubahan paradigma
pelayanan kesehatan mental yang lebih berfokus pada pelayanan
21
berbasiskan komunitas yang mempromosikan inklusivitas. Namun yang
terutama adalah bagaimana panti sosial bisa mengakomodir partisipasi dan
otonomi dari penerima layanan sehingga mereka bisa membuat pilihan
tentang pelayanan apa yang mereka butuhkan dan layanan dukungan
22
nonmedis apa yang mereka butuhkan.

C. Pengamanan Paksa
Setidaknya 28 ODP menjadi subjek dari pengamanan paksa. Pengamanan
paksa yang dimaksud di sini adalah ketika ODP diangkut baik dari jalanan,
rumah, pasar, ataupun tempat-tempat lainnya dan ditahan di berbagai
tempat rehabilitasi atau kantor penegak hukum, baik untuk mendapatkan
atau tidak mendapatkan perawatan kesehatan. Pengamanan paksa ini
19

Human Rights Watch, Hidup di Neraka: Kekerasan Terhadap Penyandang Disabilitas
Psikososial di Indonesia, (Amerika Serikat: Human Rights Watch, 2016) Hal. 12.
20
Indonesia, Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 31.
21
Human Rights Council, “Reports of the Special Rapporteur on the right of everyone
to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health,”
28 Maret 2017, A/HRC/35/21, Paragraph 76.
22
Ibid., Paragraph 43.
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dilakukan tanpa kehendak dari ODP yang bersangkutan, dan tidak jarang
juga melibatkan kekerasan karena adanya penolakan untuk diamankan dari
ODP.
Kami berusaha memonitor siapa pelaku pengamanan dan apa alasan sampai
pengamanan itu dianggap perlu. Berikut adalah hasilnya:

Tabel 3.1. Alasan Melakukan Pengamanan Paksa
No
1
2

Pelaku Pengamanan
Warga
Polisi

3

Dinas Sosial

4
5

Satpol PP
Gabungan Satpol PP
dan Dinsos
Basarnas

6

7
RSJ
Total

Alasan
Termakan hoax
Untuk mengobati ODP
ODP mengaku menjadi nabi
Mengganggu ketertiban umum
Merusak tanaman
Panti sedang diperbaiki
Mengganggu ketertiban umum
Supaya puasa kondusif

Jumlah
7
3
1
1
2
1
9
2

Sudah 4 minggu korban di
gunung
Untuk mengobati ODP

1
1
28

Semua pihak kecuali warga dalam kolom di atas memiliki dasar legalitas
untuk melakukan pengamanan. Satpol PP memiliki fungsi sebagai
23
penyelenggara ketertiban umum ; polisi menjalankan tugasnya untuk
24
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ; Basarnas berwenang
untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan
25
pertolongan ; Dinas Sosial di bawah Kementerian Sosial melakukan

23

Indonesia, Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong
Praja, Pasal 5 huruf a.
24
Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Pasal 2.
25
Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2007 Tentang Badan SAR Nasional,
Pasal 2.
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26

pengamanan paksa dalam kapasitasnya melakukan rehabilitasi sosial ;
Rumah Sakit Jiwa – dalam hal ini di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan
– diberikan mandat untuk melakukan tindakan medis untuk mengendalikan
27
perilaku berbahaya ODP . Namun, satu hal yang patut digarisbawahi disini
adalah dasar legalitas tersebut tidak berarti pengamanan paksa dapat
dilakukan sewenang-wenang. Setiap aktor di atas memiliki aturan atau tata
cara bertindak yang harus dipatuhi. JIka terjadi ketidaksesuaian, berarti
mereka telah melakukan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, sepatutnya
dasar legalitas ini dilihat kasus per kasus.
Pengamanan-pengamanan semacam ini juga „diperbolehkan‟ dalam UU
Keswa. Karena selain upaya persuasif dan motivatif, pemerintah juga bisa
28
melakukan upaya koersif dalam rehabilitasi sosial. Secara tidak langsung,
negara memperbolehkan pengamanan oleh masyarakat karena ODP wajib
untuk mendapatkan rehabilitasi sosial jika ia terlantar, menggelandang, dan
29
mengganggu ketertiban.
Hanya warga yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan
pengamanan. Undang-Undang Keswa hanya menyatakan masyarakat dapat
berperan serta dalam melaporkan ODP yang membutuhkan pertolongan dan
30
yang melakukan tindakan kekerasan. Dalam kasus dimana warga terlibat
melakukan pengamanan paksa, perilaku ini diawali dengan adanya hoax
bahwa penculik anak berpura-pura menjadi ODP. Berdasarkan hoax ini,
warga menghentikan orang-orang yang dicurigai sebagai ODP berdsasarkan
penampilan mereka, yakni baju mereka yang sudah lusuh atau penampilan
mereka yang kotor.
31

Penculikan terhadap anak memang betul adalah delik laporan dimana
siapapun bisa melakukan pelaporan terhadap orang-orang yang dicurigai
26

Indonesia, Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 30
ayat 2.
27
Ibid., Pasal 23.
28
Ibid, Pasal 28.
29
Indonesia, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 149 ayat
(1).
30
Indonesia, Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 85.
31
Delik laporan adalah tindak pidana yang bisa dilaporkan kepada aparat penegak
hukum oleh siapapun meskipun orang itu bukan korban dari tindak pidana itu.
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akan atau sudah melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alasan
mengapa orang itu diinterogasi dan diamankan secara paksa hanya
berlandaskan argumen yang diskriminatif yang hanya menilai seseorang
berdasarkan penampilan fisik tanpa disertai alat bukti lainnya, maka
pengamanan sesungguhnya adalah pelanggaran HAM dan bisa
dikategorikan persekusi.
Menurut Statuta Roma, persekusi merupakan kejahatan terhadap
kemanusiaan. Yang dimaksud dari persekusi adalah penghilangan secara
sengaja dan parah hak-hak fundamental yang bertentangan dengan hukum
internasional dan dilakukan atas alasan identitas kelompok itu atau dasar
32
kolektivitas. Persekusi melanggar hak atas kebebasan dan keamanan,
keduanya merupakan hak yang tidak boleh diusik apabila tidak ada
33
ketentuan hukum yang berlaku.
Metode pengamanan paksa yang dilakukan oleh warga dengan cara
menghentikan dan menginterogasi ODP juga tidak mengindahkan
kekhususan kondisi yang harus dipenuhi dalam pemenuhan HAM orang
dengan disabilitas. Dalam banyak aspek kehidupan, termasuk aspek
peradilan, ODP berhak atas akomodasi yang layak, yakni modifikasi dan
penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan HAM
berdasarkan kesetaraan. Alih-alih memberikan bantuan akomodasi yang
layak, ODP tersebut menjadi semakin rawan mengalami pelanggaran HAM
karena banyak di antara mereka yang terlantar dan tidak memiliki dokumen
identitas hukum sehingga mereka pun semakin rentan dicurigai sebagai
pelaku kejahatan.
Lantas, apakah pengamanan paksa oleh aparat negara bisa mengatasi
masalah pelanggaran HAM yang muncul akibat pengamanan paksa oleh
warga? Kenyataannya tidak selalu.
Definisi ketertiban umum adalah definisi yang luas dan ketiadaan penafsiran
yang jelas menimbulkan risiko pelanggaran HAM. Dalam sepuluh kasus yang
melibatkan Satpol PP dan Polisi, ODP yang menjadi subjek pengamanan
32

International Criminal Court, “Rome Statute of the International Criminal Court”, 17
Juli 1998, A/CONF.183/9, Artikel 7 Ayat 2(g).
33
Perserikatan Bangsa-Bangsa, “International Convention on Civil and Political
Rights”, diadopsi dari resolusi Sidang Umum 2200A (XXI) tanggal 16 Desember 1966,
Artikel 9 Ayat 1.
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memang diwartakan mengganggu ketertiban umum dengan melakukan
kekerasan, menebarkan ancaman, dan membawa senjata tajam. Namun ada
satu kasus di mana dua orang ODP dirazia untuk menjaga kondusivitas
34
puasa, dan satu kasus lagi di mana dua orang yang lain diangkut karena
35
dianggap merusak tanaman . Seharusnya definisi ketertiban umum ini
diperjelas kembali sehingga tindakan-tindakan ODP yang sebenarnya tidak
membahayakan tidak lantas menyebabkan mereka kehilangan kebebasan.
Justifikasi lain untuk memberikan pengamanan paksa adalah untuk
memberikan perawatan terhadap ODP. Sekalipun perawatan kesehatan
adalah sebuah hak, alasan semacam ini rentan disalahgunakan untuk
mengamankan paksa ODP. Agar bisa dikatakan seseorang bisa menikmati
hak atas kesehatan sepenuhnya, orang itu harus bebas untuk mengontrol
36
tubuhnya sendiri dan bebas dari tindakan medis paksa. Hak ini ditekankan
kembali dalam Konvensi Interasional Hak-Hak Orang dengan Disabilitas,
yakni tidak seorang pun boleh menjadi subjek atas eksperimentasi medis dan
37
ilmu pengetahuan tanpa persetujuan dari mereka.
Sekalipun Undang-Undang memperbolehkan tindakan medis paksa
38
dilakukan apabila ODP yang bersangkutan tidak cakap
atau
39
membahayakan dirinya, orang lain atau sekitarnya , Kementerian Kesehatan
harus memperjelas situasi semacam apa yang memaksa tenaga kesehatan
untuk memberikan penahanan dan perawatan. Kedua hal ini harus dibedakan
karena sejatinya penahanan hanya berfungsi untuk mengamankan ODP
34

Muhammad Iqbal, “6 Pengemis dan 2 Orang Gila Terjaring Razia Satpol PP
Cilegon,” detiknews.com, 31 Mei 2017, diakses di https://news.detik.com/berita/d3517095/6-pengemis-dan-2-orang-gila-terjaring-razia-satpol-pp-cilegon
35
Yuliardi Hardjo Putra, “Positif Hamil, Perempuan Pengidap Gangguan Jiwa Diduga
Diperkosa,”
liputan6.com,
16
Mei
2017,
diakses
di
http://regional.liputan6.com/read/2952669/positif-hamil-perempuan-pengidapgangguan-jiwa-diduga-diperkosa
36
Office of the Hight Commissioner for Human Rights, “CESCR General Comment No.
14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12),” E/C.12/2000/4,
Paragraph 8.
37
Perserikatan Bangsa-Bangsa, “Convention on the Rights of Persons with
Disabilities”, 24 Januari 2017, A/RES/61/106, Pasal 15.
38
Indonesia, Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 21.
39
Ibid., Pasal 22.
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sampai masa kambuhnya pulih, sementara perawatan adalah kegiatan
40
pemberian asuhan .
Ketentuan-ketentuan semacam ini perlu diperjelas dan semaksimal mungkin
memasukkan persetujuan pasien. Dengan demikian, hak asasi pasien tidak
terlanggar. Dalam satu kasus pengamanan paksa dengan dalih perawatan
yang dilakukan oleh RSJ, seorang ODP yang tidak setuju atas penahanannya
mencoba kabur dengan meloncat ke sungai yang menyebabkan ia kemudian
41
tewas di hilir.

D. Penelantaran
Pada tahun 2017, terjadi dua kasus penelantaran yang memakan korban 22
orang. Dua kasus ini memiliki karakteristik yang sama, yakni sama-sama
42
43
dilakukan oleh lembaga negara, yakni Satpol PP dan Dinas Sosial .
Penelantaran ODP ini dilakukan dengan menempatkan korban ke tempattempat yang jauh dari pusat keramaian dan sulit dijangkau oleh orang lain,
seperti hutan.
Dalam kondisi apapun, penelantaran tidak bisa dibenarkan. Kalaupun terjadi
kendala seperti kondisi yang terlalu penuh atau kondisi panti sosial yang
tidak layak, pemerintah harus turun tangan agar memastikan perawatan
kesehatan yang diberikan kepada ODP tidak terputus.

40

Indonesia, Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, Pasal 1 ayat

1.
41

Fajar Abrori, “Akhir Kisah Pasien Gangguan Jiwa Lompat ke Bengawan Solo,”
liputan6.com,
19
Desember
2017,
diakses
di
http://regional.liputan6.com/read/3201050/akhir-kisah-pasien-gangguan-jiwalompat-ke-bengawan-solo
42
Didi Purwadi, “Satpol PP Dikecam Buang Gelandangan Sakit Jiwa ke Hutan,”
republika.co.id,
15
November
2017,
diakses
di
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/11/14/ozez36257-satpolpp-dikecam-buang-gelandangan-sakit-jiwa-ke-hutan
43
Ansar Lempe, “20 Orang Gila Asal Makassar 'Dibuang' ke Maros,” tribunnews.com,
24 Agustus 2017, diakses di http://makassar.tribunnews.com/2017/08/24/20-oranggila-asal-makassar-dibuang-ke-maros
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Dalam satu berita, Dinas Sosial Makassar dituduh melakukan penelantaran
ODP ke area kerja Dinas Sosial Maros. Hal ini memperlihatkan kurangnya
komunikasi dan koordinasi antara dua lembaga yang berada di satu payung.
Padahal sudah ada fungsi pencatatan data penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS) yang harus bisa digunakan secara bersama-sama
44
dan dikoordinir oleh instansi sosial provinsi.
Ketika terjadi konflik antara dua dinas sosial tingkat kabupaten/kota,
seharusnya menjadi tugas gubernur untuk menengahkan. Gubernur memiliki
kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi hasil data PMKS di
45
tingkat provinsi.
Dalam kedua kasus penelantaran tersebut, para korban kemudian dibawa
lagi ke institusi kesehatan, yakni RSJ dan panti sosial untuk mendapatkan
perawatan.
Untuk menghindari proses-proses penelantaran serupa terjadi di masa
mendatang, antarlembaga pemerintah harus saling berkoordinir. Apabila
terjadi overkapasitas di satu tempat, pemerintah harus memiliki mekanisme
untuk memindahkan ODP – tentunya, dengan sebelumnya menanyakan apa
ke institusi sosial yang masih cukup dan menyediakan layanan kesehatan
yang bonafide.

E. Kekerasan Fisik dan Seksual
Sepanjang tahun 2016, ODP masih rawan menjadi korban kekerasan fisik dan
seksual. Kekerasan fisik ditemukan dalam bentuk pengeroyokan dan
pembunuhan, sementara kekerasan seksual dilakukan dalam bentuk
pemerkosaan.
Dari berita yang tersedia, kami melakukan klasifikasi alasan mengapa ODP
yang bersangkutan bisa menjadi korban kekerasan fisik. Berikut adalah
diagramnya:

44

Kementerian Sosial, Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Pasal 9 ayat (3).
45
Ibid., Pasal 21 Huruf k.
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Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa alasan dominan mengapa
kekerasan fisik bisa terjadi adalah karena adanya hoax tentang penculik anak
yang menyamar sebagai ODP. Dalam waktu yang berdekatan, yakni di bulan
Maret 2017, delapan ODP di berbagai daerah dihentikan oleh warga,
diinterogasi, dan dianiaya secara fisik. Satu orang meninggal. Padahal setelah
ditelusuri oleh polisi, tidak ada indikasi bahwa para korban tersebut betulbetul berencana melakukan penculikan.
Penemuan kasus-kasus pengeroyokan berbasiskan hoax ini mengonfirmasi
kekhawatiran perkembangan HAM yang dilaporkan ELSAM dalam laporan
HAM tahun 2017-nya. Sepanjang tahun 2017, ELSAM mencatat adanya 54
peristiwa main hakim sendiri yang dipengaruhi oleh berita palsu oleh media
46
sektarian dan kabar bohong dalam jaringan.
Adanya peristiwa
pengeroyokan terhadap ODP akibat hoax menunjukkan kondisi bahwa ODP
pun rentan menjadi korban hoax.

46

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Laporan Hak Asasi Manusia
Tahun 2017: Membesarnya Potensi Ancaman Terhadap Kebebasan Sipil dan
Memudarnya
Peran
Negara
Dalam
Perlindungan
HAM,
diunduh
di
http://pusdok.elsam.or.id/repository/download/laporan-hak-asasi-manusia-tahun2017/, hal. 28.
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Perlindungan di lapangan semata tidak cukup, pemerintah juga harus
menanggulangi penyebaran berita-berita palsu ini secara berhati-hati. Selain
melakukan klarifikasi seperti yang telah dilakukan oleh Kepala Polisi RI Tito
47
Karnavian, negara – bukan hanya polisi melainkan juga kementeriankementerian terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatik – harus
mempromosikan literasi media para warga negara dan mendorong
48
tumbuhnya praktik-praktik jurnalisme yang profesional .
Upaya mengatasi hoax ini harus dilakukan secara kreatif dan berimbang.
Negara tidak dapat serta merta menutup industri media yang bermasalah
atau menyensor berita-berita yang berisi informasi palsu sebagaimana hal ini
49
riskan untuk melimitasi kebebasan berpendapat. Alih-alih cara represif,
Negara harus mengedukasi jurnalis dan masyarakat untuk bisa
mengidentifikasi berita hoax. Kerja untuk melawan berita bohong bukan
hanya pekerjaan negara semata tetapi juga industri media untuk memajukan
praktik jurnalistik yang profesional, industri teknik untuk menginvestasikan
teknologi dalam hal mengidentifikasi berita palsu, dan institusi pendidikan
50
untuk memperkuat literasi media masyarakat.
Sementara itu, ada pula beberapa kejadian kekerasan yang dilakukan karena
korban diduga melakukan tindak pidana. Semua korban dalam tiga kasus di
atas sama-sama dituduh ingin melakukan pencurian. Dua korban yang
mengalami pengeroyokan tidak bisa dibuktikan benar-benar melakukan
pencurian dan kemungkinan besar kekerasan yang terjadi kepada mereka
dipengaruhi oleh stigma negatif tentang pengidap gangguan jiwa.
Dalam satu kasus di Pekanbaru misalnya, korban dinilai sebagai pencuri
karena gelagatnya yang mencurigakan, yakni mondar-mandir dan tidak

47

Dani Prabowo, “Kapolri: Isu Penculikan Anak "Hoax",” Kompas.com, 23 Maret 2017,
diakses
di
https://nasional.kompas.com/read/2017/03/23/11093071/kapolri.isu.penculikan.anak.
hoax.
48
Darrel M. West, “How to combat fake news and disinformation,” Brookings.edu, 18
Desember 2017, diakses di https://www.brookings.edu/research/how-to-combatfake-news-and-disinformation/
49
Ibid.
50
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memakai baju. Ketika pihak sekuriti mengkonfrontasinya, korban hanya diam
51
dan lari sehingga membuat orang-orang tambah beringas.
Kasus hoax dan pengeroyokan ini memperlihatkan pentingnya edukasi
publik akan masalah kesehatan jiwa. Mereka harus mengerti bahwa kondisi
mental yang dimiliki oleh pengidap masalah kejiwaan berpotensi membuat
mereka memiliki hambatan dalam berkomunikasi, tapi itu bukan berarti
mereka melakukan kejahatan.
Kekerasan terhadap ODP yang diduga menjadi pelaku tindak pidana juga
lahir dari miskonsepsi masyarakat tentang kekebalan hukum. Mereka
beranggapan bahwa orang yang memiliki gangguan jiwa sama sekali tidak
bisa untuk diproses hukum. Hal ini, kami duga, berdampak pada
kecenderungan masyarakat untuk melakukan aksi main hakim sendiri. Salah
paham ini dilatarbelakangi oleh ketidakjelasan proses hukum bagi ODP. Bisa
atau tidaknya seseorang, termasuk ODP, dimintakan pertanggungjawaban
pidana harus dilihat dari beragam aspek, mulai dari keberadaan alat bukti,
kecakapan tersangka untuk bertanggung jawab dalam hukum pidana, dan
hal lainnya. Dugaan bahwa seseorang memiliki gangguan jiwa tidak sertamerta dapat membuat seseorang lepas dari tanggung jawab pidana.
Setidak-tidaknya terdapat tiga kasus dugaan pemerkosaan yang menimpa
ODP perempuan. Kasus-kasus kekerasan seksual ini mengonfirmasi data
banyaknya kekerasan seksual terhadap orang dengan disabilitas yang
sengaja dilakukan pelaku dengan memanfaatkan celah disabilitas korban
52
untuk lolos dari kejahatannya.
Sayangnya, dari tiga kasus dugaan pemerkosaan yang ditemukan, hanya satu
kasus yang menampilkan secara tegas pernyataan korban bahwa dirinya
mendapatkan kekerasan. Sisanya, dugaan tindak kekerasan itu dibuat oleh
petugas melihat kondisi korban yang hamil.
51

Chairul Hadi, “Selain Diduga Gangguan Jiwa, Pria yang Babak Belur Dimassa Usai
Diteriaki Maling di Kampus Unri Juga Tak Punya Catatan Kejahatan,” Goriau.com, 18
Desember 2017, https://www.goriau.com/berita/peristiwa/selain-diduga-gangguanjiwa-pria-yang-babak-belur-dimassa-usai-diteriaki-maling-di-kampus-unri-juga-takpunya-catatan-kejahatan.html
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Komnas Perempuan, Catatan Akhir Tahun 2017, (Jakarta, Komnas Perempuan,
2018), diakses di https://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunankekerasan-terhadap-perempuan-2017, Hal. 36-40
KEBIJAKAN YANG PARANOID, KEKANGAN TERHADAP DISABILITAS PSIKOSOSIAL | 25

Seorang petugas Dinas Sosial, misalnya, menyatakan "Ternyata positif hamil
dan jelas dia korban pemerkosaan. Sebab, secara logika tidak mungkin dia
53
berhubungan seksual dilakukan tanpa kekerasan.”
Sekalipun ada risiko kekerasan seksual terhadap ODP yang hidup di jalanan,
tidak seharusnya pemerintah mengambil kesimpulan sedini itu. Apalagi
dengan menambahkan pernyataan bahwa perempuan pengidap psikosis
tidak mungkin berhubungan seksual tanpa kekerasan. Pernyataan semacam
ini memperburuk stigma bahwa perempuan yang memilki masalah kejiwaan
54
adalah aseksual dan tidak mampu melakukan hubungan seks.
Tidak cukup hanya menugaskan aparatur pemerintah untuk melindungi
perempuan dengan disabilitas dan mengadili kasus-kasus pemerkosaan,
Negara juga harus memberikan kesempatan bagi perempuan yang memiliki
masalah kejiwaan untuk melindungi dirinya sendiri. Perempuan dengan
disabilitas juga memiliki hak atas reproduksi. Yang perlu dilakukan
pemerintah adalah memastikan perempuan dengan disabilitas tetap bisa
menikmati hak atas reproduksinya dengan aman. Salah satu caranya adalah
dengan memberikan edukasi kesehatan reproduksi dan seksual yang mampu
memberikan mereka kekuatan untuk mencegah kekerasan seksual terhadap
55
diri mereka.
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ODP YANG DITUDUH MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Kekhususan disabilitas mental juga perlu untuk diperhatikan ketika ODP
berhadapan dengan hukum. Untuk itulah kami turut melakukan pemantauan
tehadap kasus-kasus ODP yang dituduh menjadi pelaku. Kami menemukan
119 kasus di mana ODP dituduh menjadi pelaku tindak pidana. Adapun
rincian kasusnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Jenis Tindak Pidana yang Dituduhkan kepada ODP
No.

Jenis Tindak
Pidana

Frekuensi

No.

Jenis Tindak
Pidana

Frekuensi

1.

Penganiayaan

30 (25,2%)

11.

Gabungan

3 (2,5%)

2.

Pembunuhan

26 (21,8%)

12.

Pornografi

3 (2,5%)

3.

Pembakaran

13.

Kelalaian
mengemudi

2 (1,7%)

4.

Pengrusakan

14.

Menerobos
ke Istana

2 (1,7%)

5.

Terorisme

7 (5,9%)

15.

Narkotika

2 (1,7%)

6.

Mengganggu
ketertiban umum

6 (5,0%)

16.

Pemerkosaan

7.

Membawa
senjata tajam

4 (3,4%)

17.

Penghinaan

8.

Pencurian

18.

Penjualan
satwa yang
dilindungi

9 (7,6%)
7 (5,9%)

4 (3,4%)
9.

10.

Penganiayaan
menyebabkan
kematian

4 (3,4%)

19.

Diduga hendak
melakukan

3 (2,5%)

20.

2 (1,7%)
2 (1,7%)

1 (0,8%)

Penyebaran
berita palsu

1(0,8%)

Pungli

1(0,8%)
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penculikan
N = 119 (100%)

Sama seperti tahun kemarin, tindak pidana yang berfokus pada kekerasan
fisik masih jamak ditemukan, contohnya penganiayaan, pembunuhan, dan
penganiayaan menyebabkan kematian; totalnya berjumlah 60 kasus. Selain
itu banyak pula kejahatan terhadap barang dan benda yang meliputi
pembakaran, pengrusakan, dan pencurian; totalnya berjumlah 20 kasus.
Ada pula beberapa kasus yang sekalipun tidak sering terjadi, menunjukkan
keberagaman kasus yang mungkin mendera ODP. Contohnya seperti kasus
terorisme yang biasanya dilakukan dengan pelaku memberitahukan
informasi bahwa ada bom di tempat ibadah. Ada juga berita tentang
pornografi di mana tiga orang diamankan karena tidak mengenakan pakaian.
Selain itu, ada dua kasus yang melibatkan ODP yang hendak masuk ke istana
kediaman presiden. Sebelum masuk, ODP tersebut dihentikan oleh pasukan
pengamanan presiden dan, karena dianggap berbahaya dan tidak
protokoler, mereka tidak bisa bertemu dengan presiden.
Ada juga beberapa dugaan tindak pidana yang tidak memiliki korban
spesifik, seperti tindakan mengganggu ketertiban umum dengan marahmarah, mengamuk, melempar batu ke orang lain, atau mengancam untuk
melakukan kekerasan.
Selain melihat pada sangkaan tindak pidana, kami juga mendokumentasikan
dugaan jenis gangguan jiwa yang ditemukan pada ODP yang melakukan
tindak pidana, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini:
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Terlepas dari pentingnya identifikasi gangguan guna memastikan
penanganan yang diberikan tepat sasaran, identifikasi ini sayangnya, sering
kali tidak dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian yang tepat. Persoalan
identifikasi ini kami bahas lebih lanjut dalam sub bab di bawah mengenai
deteksi dini.
Gangguan yang cukup banyak teridentifikasi adalah gangguan depresi.
Bukan hanya menimbulkan perasaan sedih, kosong dan cepat marah,
gangguan ini juga bisa mempengaruhi kapasitas seseorang untuk
56
menjalankan fungsi kehidupan normalnya. Kami membedakan gangguan
depresif dengan stress, karena gangguan depresi berlangsung lebih lama
dan mengganggu.
Selain depresi, gangguan skizofrenia dan psikotik lainnya terdeteksi dalam
delapan kasus. Kategori yang bervariasi mulai dari skizofrenia sampai
skizoafektif ini ditandai dengan lima gejala utama, yakni delusi, halusinasi,
57
pikiran yang tak teratur, gangguan motorik, dan gejala negative lainnya.
Selain itu ditemukan juga satu kasus di mana pelaku teridentifikasi memiliki
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American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorder, (Arlington: APA, 2013), hal. 155.
57
Ibid., hal. 87-88.
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gangguan bipolar dan satu kasus di mana pelaku memiliki gangguan
kepribadian antisosial.
Banyak berita yang tidak menyertakan keterangan gangguan jiwa apa yang
diidap oleh yang bersangkutan. Beberapa hanya menyatakan bahwa mereka
memiliki gangguan jiwa atau bahkan beberapa menyematkan label „gila‟
pada terduga pelaku tindak pidana tanpa tahu apa jenis gangguan jiwanya.
Padahal deteksi gangguan jiwa jenis apa yang diderita oleh seorang terduga
pelaku sangat penting sebab menentukan apakah karena gangguan jiwa itu
mereka bisa dianggap tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatannya.
Dengan adanya diagnosis yang jelas, polisi akan lebih mudah untuk melihat
apakah gangguan jiwa yang diderita oleh terduga pelaku memainkan
peranan yang mendorong pelaku melakukan tindakan pidana tersebut.
Sebagai contoh, major depression memiliki asosiasi dengan pengguaan
narkotika ilegal. Terutama bagi remaja, gangguan major depression adalah
faktor risiko penting yang menyebabkan mereka memiliki kebutuhan medis
58
tertentu untuk menggunakan narkotika.
Sayangnya, kekhususan gejala gangguan jiwa ini belum diperhatikan
sepenuhnya oleh penegak hukum. Seorang pria yang tertangkap dengan
membawa ganja 28 gram, misalnya, tetap menjalani proses penahanan
meskipun telah menjelaskan bagaimana ganja ia gunakan sebagai obat
59
penenang bagi gejala depresinya. Padahal, jika polisi paham mengenai
kerentanan orang dengan major depression terhadap penggunaan narkotika,
maka mereka dapat menggunakan kewenangan mereka untuk memberikan
orang tersebut kesempatan untuk menjalani perawatan rehabilitasi
dibandingkan pemenjaraan.
Contoh lain, gangguan skizofrenia yang dicirikan dengan delusi mampu
membuat pengidapnya melakukan tindakan agresif. Dalam satu kasus yang
58

Mark J. Edlund, dkk., 2015, “Opioid abuse and depression in adolescents: Results
from the National Survey on Drug Use and Health,” Drug and Alcohol Dependence Vol
152, 131-138.
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“Proses Penyidikan Berpegang pada Dokter Polri Meski Joshua Baker Disebut Alami
Gangguan
Jiwa,”
tribunnews.com,
21
Oktober
2017,
diakses
di
http://www.tribunnews.com/regional/2017/10/21/proses-penyidikan-berpegangpada-dokter-polri-meski-joshua-baker-disebut-alami-gangguan-jiwa
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terjadi di Amerika Serikat, seorang orang dengan skizofrenia paranoid
membunuh seorang polisi karena delusinya menyamakan polisi itu alien;
pelaku mengaku bahwa ia tidak akan membunuh orang itu seandainya ia
tahu bahwa korban adalah manusia. Dalam kasus, delusi akibat gangguan
60
jiwa menyebabkan pelaku tidak sepenuhnya memiliki niat jahat (mens rea).
Ke depannya, pemahaman mengenai gejala gangguan jiwa perlu
ditingkatkan sehingga masyarakat bisa secara kritis mengetahui apakah
penanganan kasus yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sudah logis.

A. Deteksi Dini
Diagnosis gangguan jiwa bagi ODP yang dituduh melakukan tindak pidana
sangatlah penting sebagaimana telah kami uraikan di atas. Yang menjadi
persoalan adalah diagnosis sering diberikan oleh orang yang tidak punya
kompetensi khusus untuk membuat diagnosis tersebut. Mengingat
runyamnya untuk menelan mentah-mentah diagnosis gangguan jiwa yang
dibuat oleh orang bukan profesional, kami berusaha mengidentifikasi siapa
aktor yang memberikan diagnosis terhadap pelaku tindak pidana. Berikut
adalah hasilnya:
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Stephen J. Morse, 2011, “Mental Disorder and Criminal Law,” Journal of Criminal
Law and Criminology Vol 101 Article 6, Hal 920-921.
KEBIJAKAN YANG PARANOID, KEKANGAN TERHADAP DISABILITAS PSIKOSOSIAL | 31

Data dalam bagan di atas sangat mengkhawatirkan mengingat hanya lima
ODP yang benar-benar didiagnosis oleh psikiater dan psikolog. Tidak ada
keterangan lebih lanjut apakah diagnosis itu dilakukan sesuai dengan
prosedur lengkap, meliputi wawancara klinis psikiatris, pemeriksaan dan
observasi psikiatrik, pemeriksaan psikometrik, pemeriksaan fisik dan
61
penunjang sesuai indikasi, analisis medikolegal, dan penyusunan visum.
Dalam kasus-kasus sisanya, pihak penegak hukum dan pengendalian
ketertiban umumlah yang memberikan diagnosis.
Lebih buruk lagi, ada 13 berita yang tidak memasukkan dari mana diagnosis
gangguan jiwa itu berasal. Hal ini kemungkinan terjadi karena tiga hal.
Pertama, media yang bersangkutan telah menginkorporasikan pernyataan
narasumber sebagai narasi dalam teks tanpa menyebutkan identitas
narasumber. Kedua, media melakukan observasi dan menemukan bahwa
pelaku tindak pidana yang diamankan memiliki gangguan jiwa. Ketiga, media
telah membuat berita sebelumnya yang memuat keterangan bahwa terduga
pelaku memiliki gangguan jiwa dan berita yang kami dokumentasikan hanya
melanjutkan berita sebelumnya saja.
61

Kementerian Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 77 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegak Hukum, Pasal 10
ayat 1.
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Tentu tidak masalah jika media juga melakukan observasinya sendiri atas
sebuah kasus pidana. Namun media harusnya tidak menyimpulkan indikasi
gangguan jiwa hanya berdasarkan observasi. Hanya dokter umum, psikolog,
dan psikiater yang memiliki kapabilitas untuk mengetahui kondisi kejiwaan
62
seseorang.
Di sisi lain, pihak penegak hukum juga tidak boleh memberikan diagnosis
asal yang berisiko menambah stigma negatif tentang ODP. Kepolisian RI
harus memanfaatkan divisi kedokteran kepolisian yang memiliki ilmu psikiatri
63
forensik. Berbeda dengan Polri, Dinas Sosial dan Satpol PP tidak memiliki
unit struktur kedokteran. Dengan demikian, dasar klaim pengamanan orangorang yang dianggap mengganggu ketertiban umum dan dititipkan ke panti
harus dipertanyakan.
Di luar peran negara untuk mengeluarkan pernyataan berkaitan dengan
kondisi kesehatan mental seseorang, seringkali masyarakat dan keluarga juga
turut memberikan pernyataan. Di satu sisi, pernyataan ini membantu karena
banyak ODP yang menyangkal masalah kesehatannya sendiri. Namun, di sisi
lain, harus dipahami juga bahwa pernyataan mereka berisiko bias dan tidak
teruji keilmiahannya. Informasi awal yang diberikan oleh keluarga dan
tetangga harus diverifikasi lagi oleh aparat penegak hukum dengan
melibatkan professional kesehatan jiwa.
Kami melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang diagnosis gangguan
jiwanya datang dari keluarga dan masyarakat. Kami berusaha menemukan
apakah sebelumnya sudah pernah ada riwayat perawatan atau diagnosis
resmi dari tenaga kesehatan.
Nyatanya, dari 37 kasus dimana keluarga dan masyarakat memberikan
keterangan mengenai status kesehatan jiwa ODP, hanya tiga belas pelaku
yang terindikasi memang pernah dirawat di institusi resmi sebelumnya.
Sementara di sisa 24 kasus, tidak jelas apa justifikasi keluarga melakukan
pelabelan gangguan jiwa.
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Indonesia, Undang-Undang No, 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 19
ayat (1).
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Jika sebelumnya belum ada upaya perawatan dan diagnosis yang resmi dari
orang yang memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk melakukan diagnosis
status kesehatan jiwa, harus tertera alasan dari mana pihak keluarga dan
masyarakat mengambil kesimpulan adanya gangguan kejiwaan yang dialami
pelaku. Jangan sampai semua perilaku yang tidak berkesesuaian dengan
norma umum dijadikan landasan untuk melabel seseorang memiliki masalah
kejiwaan.
Di sisi lain, rendahnya tingkat informasi sahih yang dimiliki keluarga akan
diagnosis kejiwaan pelaku dapat berarti rendahnya akses keluarga terhadap
layanan kesehatan yang dapat memberikan diagnosis kejiwaan yang tepat
bagi anggota keluarga yang terindikasi ODP tersebut.

B. Tindak Lanjut
Setelah menemukan indikasi gangguan jiwa, aparat penegak hukum harus
memperhatikan pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka. Media
merekam apa-apa saja rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh aparat
penegak hukum, seperti yang ditunjukkan oleh diagram di bawah ini:
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Langkah tindak lanjut yang paling sering diberikan adalah tetap ditahan di
kepolisian (41.2%). Sayangnya, untuk mereka yang tetap ditahan di
kepolisian, tidak ada informasi lanjutan apakah penahanannya tersebut juga
akan disertai dengan perawatan kesehatan jiwa. Penahanan seharusnya tidak
menihilkan hak ODP untuk mendapatkan perawatan kesehatan jiwa. Polri
memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan
64
mendatangkan tenaga medis ke tempat tahanan.
Dengan demikian,
penahanan tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak memberikan hak atas
kesehatan ODP.
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Kepolisian RI, Peraturan Kapolri No. 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan,
Pasal 15 ayat 1 dan 2,
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Namun, penahanan tidak dianjurkan bagi ODP yang didiagnosis memiliki
65
gangguan jiwa berat.
Mereka harus secepatnya dirujuk ke layanan
66
kesehatan mental guna mendapatkan perawatan. Selain itu, aparat penegak
hukum juga harus melakukan penilaian yang mendalam terhadap ODP
dengan gangguan jiwa berat guna melihat kapasitas hukumnya. Mereka
yang kemudian masuk dalam kategori tidak dapat dimintakan
pertanggungjawaban hukum harus dilepaskan dari proses peradilan, dan
didorong untuk melakukan perawatan kesehatan jiwa.
Selain itu, jenis tindak lanjut yang juga cukup sering dilakukan adalah pelaku
dirujuk ke rumah sakit atau panti rehabilitasi sosial. Perbedaan antara
keduanya adalah orang-orang yang dititipkan ke rehabilitasi sosial
kebanyakan melakukan tindak pidana minor dan tidak mengandung unsur
kekejaman, seperti mengganggu ketertiban umum. Sementara itu mereka
yang diserahkan ke rumah sakit biasanya melakukan kekerasan, seperti
pembunuhan dan penganiayaan.
Sayangnya, dalam tindak lanjut perujukan ini tidak ada kepastian terkait
status hukum pelaku. Tidak dapat dipastikan apakah pelaku dilepaskan dari
tindak pidana atau ia hanya dibantarkan saja. Ketika polisi melakukan
pembantaran, status pelaku tetap masih menjadi tersangka.
Tujuan pembantaran sejatinya adalah menyembuhkan tahanan dan bukan
semata memeriksa kesehatan. Namun, di kasus-kasus tersangka terindikasi
memiliki gangguan jiwa, pembantaran seolah dilakukan hanya untuk tujuan
yang pertama. Ketika dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa, terperiksa tidak
diberikan terapi psikofarmaka karena hal ini ditakutkan mengurangi
67
objektivitas pemeriksaan. Pengecualian diberikan kepada terperiksa yang
68
mengalami kondisi kegawatdaruratan.
Adanya ketentuan ini memberikan risiko tidak dipenuhi hak atas kesehatan
tersangka. Pemaksaan penghentian pengobatan bagi tersangka yang sudah
65
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rutin menerima pengobatan sebelumnya tentu dapat membahayakan
kesehatan orang itu. Apalagi masa pemeriksaan ini bisa dilakukan selama
empat belas hari hari dan diperpanjang empat belas hari lagi apabila
69
pemeriksaan belum selesai.
Ada pula pelaku-pelaku yang dikembalikan kepada keluarga untuk dibina
kembali serta ada pula pelaku-pelaku yang dilepaskan. Dalam kedua jenis
tindak lanjut ini, perkara sama-sama dihentikan. Perbedaannya adalah
keputusan pengembalian ke keluarga disertai dengan peran aktif keluarga
untuk menjemput tersangka dan memastikan tersangka tidak akan
melakukan tindak pidana kembali.
Tindakan pengembalian ini biasanya diberikan kepada tersangka anak yang
masih perlu pengasuhan orang tua. Namun dalam kontes ODP,
pengembalian ke keluarga ini menjadi bermasalah ketika ODP dianggap
tidak mampu membuat keputusan untuk hidupnya sehingga harus terus
berada di bawah kontrol orang lain.
Sejatinya, menghentikan atau tidak menghentikan sebuah kasus pidana yang
melibatkan orang yang diduga memiliki gangguan jiwa adalah pilihan yang
sangat situasional. Di satu sisi, penegak hukum harus memperhatikan bahwa
setiap orang dengan disabilitas, termasuk disabilitas mental memiliki
kapasitas legal untuk melakukan tindakan hukum yang sama seperti orang
70
lainnya, salah satunya adalah menjalani pemeriksaan hukum. Namun di sisi
lain, aparat penegak hukum harus turut mempertimbangkan apakah
gangguan jiwa tersebut mempengaruhi kemampuannya untuk bertanggung
71
jawab.
Penegak hukum harus mempertimbangkan apakah tindakan melepas atau
tidak melepas sejalan dengan visi keadilan. Keadilan bukan hanya untuk
korban, melainkan juga pada pelaku yang mungkin selama bertahun-tahun
telah menjadi korban dari ketidaktersediaan layanan kesehatan, stigma
tentang gangguan jiwa, dan kekerasan.
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Pasal 28,
71
Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 44 ayat 1.
70

KEBIJAKAN YANG PARANOID, KEKANGAN TERHADAP DISABILITAS PSIKOSOSIAL | 37

KESIMPULAN
Berdasarkan pemantauan dan dokumentasi tentang kasus-kasus ODP, ada
beberapa poin kesimpulan yang bisa didapatkan:

ODP Sebagai Korban Kekerasan
 Sepanjang tahun 2017, setidak-tidaknya 159 ODP menjadi korban
kekerasan, yang meliputi pemasungan (35.22%), kekerasan dalam
panti (21.38%), pengamanan paksa (17.61%), penelantaran (13.2%),
pengeroyokan (8.8%), dan lain-lain.
 Alasan-alasan untuk melakukan pemasungan adalah menjaga
keamanan orang lain, menjaga keamanan ODP itu sendiri, keluarga
tidak mampu membiayai pengobatan, dan lain-lain. Kami juga
menemukan adanya enam kasus pasung terhadap anak-anak dari
total 56 kasus pasung yang ditemukan sepanjang tahun. Dua puluh
empat kasus pasung tidak memiliki rencana tindak lanjut.
 Masih terdapat kekerasan di panti rehabilitasi swasta yang memakan
34 korban.
 Selain mendapatkan kekerasan di dalam panti, ODP juga rentan
menjadi korban kekerasan di jalanan. Terdapat lima belas kasus
kekerasan fisik dan tiga kasus kekerasan seksual. Alasan kekerasan
fisik terjadi di antaranya karena adanya hoax tentang penculikan
anak, dicurigai melakukan tindak pidana, dan karena korban
melakukan kekerasan. Kekerasan seksual diduga dialami oleh dua
perempuan ODP yang dirawat di panti sosial.
 Sebanyak 27 ODP menjadi korban pengamanan paksa yang
dilakukan oleh warga, polisi, dinas sosial, satpol PP, Basarnas, dan
RSJ. Sekalipun banyak pengamanan paksa dilakukan untuk dasar
melakukan rehabilitasi, tidak ada kejelasan apakah ODP yang
bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk memberikan
persetujuan.
 Terjadi 22 kasus penelantaran terhadap ODP yang dilakukan oleh
Satpol PP dan Dinas Sosial.
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ODP Sebagai Pelaku Tindak Pidana
 Sepanjang tahun 2017, setidaknya terjadi 119 kasus di mana ODP
dituduh melakukan tindak pidana. Tiga kasus yang paling banyak
terjadi adalah penganiayaan (25.2%), pembunuhan (21.8%), dan
pembakaran (7.6%).
 Banyak kasus di mana jenis gangguan jiwa pelaku tidak dijelaskan
(79%), padahal identifikasi gangguan jiwa apa yang diidap pelaku
sangat penting untuk menentukan apakah gangguan jiwanya
berpengaruh terhadap tindak pidana yang ia lakukan.
 Pihak yang memberikan identifikasi gangguan jiwa didominasi oleh
mereka yang bukan profesional kesehatan jiwa. Aparat penegak
hukum, keluarga dan masyarakat juga acapkali memberikan
diagnosis. Hal ini mengkhawatirkan karena tidak ada kejelasan
ketepatan diagnosis gangguna jiwa tersebut.
 Dari 119 kasus di mana ODP diduga melakukan tindak pidana
muncul beragam rencana tindak lanjut, seperti dititipkan ke rumah
sakit (32.8%), dititipkan ke rehabilitas sosial (5.9%), diberikan kepada
keluarga (5%), dan dilepaskan (3.4%). Masih banyak ODP yang tetap
ditahan di kepolisian (49%) tanpa ada kejelasan tentang ketersediaan
perawatan kesehatan jiwa di dalam tahanan.

Berdasarkan poin-poin temuan di atas, kami hendak memberikan
rekomendasi terhadap pemerintah yang bisa dibagi menjadi dua tindakan,
yakni perlindungan hukum dan perawatan kesehatan.
Dalam hal perlindungan hukum, aparat penegak hukum seperti kepolisian
dan Satpol PP, hendaknya memiliki kriteria dan prosedur yang lebih jelas dan
aksesibel tentang proses hukum yang akan dijalani oleh ODP, baik sebagai
korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Khususnya untuk alasan
pengamanan, polisi dan Satpol PP harus memiliki kriteria jelas apa yang
dimaksud dengan mengganggu ketertiban umum sehingga tidak ada lagi
alasan-alasan sepele yang digunakan dalam melakukan pengamanan. Untuk
ODP yang dituduh melakukan tindak pidana, polisi harus terlebih dahulu
meminta saran dari ahli sebelum memeriksa ODP sehingga mereka
mendapatkan aksesibilitas dan akomodasi yang layak untuk mendapatkan
keadilan, termasuk sepanjang proses peradilan pidana tersebut.
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Berkaitan dengan perawatan kesehatan, Kementerian Kesehatan dan jajaran
di bawahnya harus membedakan tindakan perawatan dari tindakan
pembatasan kemerdekaan. Tindakan pembatasan kemerdekaan hanya boleh
dilakukan ketika gejala gangguan benar-benar membahayakan orang lain
dan diri ODP sendiri. Sedangkan untuk ODP yang tidak memenuhi kriteria ini,
pembatasan kemerdekaan tidak boleh dilakukan. Perawatan yang diberikan
kepada mereka pun harus menghormati kemampuan mereka untuk
membuat pilihan.
Pada akhirnya, negara harus bisa membedakan mana tindakan afirmasi dan
diskriminasi ketika berhadapan dengan ODP. Diskriminasi dilakukan dengan
membatasi akses ODP menjalankan fungsi kehidupan normal, seperti
berkeluarga, mendapatkan layanan kesehatan, dan berpindah tempat.
Negara harus mencegah diskriminasi semacam ini. Di sisi lain, negara harus
menyediakan tindakan afirmasi, yakni memberikan kesempatan yang khusus
dan lebih banyak agar ODP dapat berpartisipasi dalam bidang kesehatan,
sosial, dan hukum.
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