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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Penelitian ini adalah sebuah upaya kolaboratif antara Ricky Gunawan, Yosua 
Octavian, Hisyam Ikhtiar, and Albert Wirya dari LBH Masyarakat; Dr Jamie 
Walvisch dari Monash University and Dr Piers Gooding dari University of 
Melbourne. Penelitian ini dibantu secara finansial oleh ANU Indonesia 
Project and SMERU Research Institute Research Grants. 

Proyek ini menggunakan pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif. Di 
tahapan pertama dari proyek ini, penelitian mengumpulkan data tentang 
putusan pengampuan yang dikeluarkan antara tahun 2015 sampai 2018. 
Data ini digunakan untuk mengembangkan daftar pertanyaan untuk 
tahapan kedua proyek, yakni FGD dengan beragam kelompok kepentingan, 
di antaranya orang dengan disabilitas psikososial (ODP), pengasuh dan 
profesional kesehatan jiwa. 

Penelitian ini menemukan fakta-fakta berikut: 

- Pengampuan formal tampaknya jarang digunakan di Indonesia. Peneliti 
hanya mampu menjaring 49 kasus antara periode 2015-2018. 
Kemungkian besar terdapat ribuan ODP di Indonesia yang diampukan 
secara informal. 

- Intervensi informal, seperti dalam kasus keluarga yang memasung ODP 
di rumah atau menaruh mereka di panti rehabilitasi, bisa menyebabkan 
pelanggaran serius atas kapasitas legal sseorang. Namun, ada banyak 
praktik di mana bantuan informal disediakan bagi ODP untuk membuat 
keputusan. Banyak keluarga dan komunitas telah mendemonstrasikan 
upaya-upaya positif untuk menghargai martabat dan pilihan hidup ODP. 

- Hukum pengampuan di Indonesia bersifat diskriminatif bagi orang 
dengan disabilitas intelektual, psikososial, dan kognitif karena 
pengampuan diberikan kepada mereka yang berada dalam kondisi  
‘keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap’. Padanan-padanan ini 
bukan hanya usang dan merendahkan, mereka juga sangat diskriminatif 
karena merestriksi kapasitas legal dari sekelompok orang berdasarkan 
basis disabilitas mereka. Versi pengampuan semacam ini seringkali 
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dikategorikan sebagai hukum berbasis status (status-based) karena 
status disabilitas seseorang dianggap (secara salah) cukup untuk 
menjadi dasar penghapusan kapasitas legalnya. 

- Terdapat penegakan hukum yang tidak memadai seputar yuridiksi 
pengadilan dalam kasus-kasus pengampuan. Hukum mengharuskan 
kasus pengampuan untuk diadili di pengadilan negeri. Namun, 
beberapa kasus disidangkan di pengadilan agama. 

- Permohonan pengampuan seringkali diajukan karena alasan finansial, 
seperti untuk menjual aset, mendapatkan akses ke warisan, dan 
mengambil gaji. Hal ini mengkhawatirkan karena Konvensi Hak 
Penyandang DIsabilitas (CRPD) telah menegaskan bahwa ODP harus 
mendapatkan pengakuan dan perlindungan atas hal-hal yang berkaitan 
dengan hak dan manfaat ekonomi, termasuk di antaranya hak untuk 
mengurus transaksi dan mendapatkan hak waris.  

- Standar bukti sangat rendah di kasus pengampuan. Permohonan 
umumnya diterima sekalipun menggunakan bukti yang usang dan 
berkekurangan. Kebanyakan permohonan pengampuan bergantung 
pada surat pemeriksaan kesehatan jiwa yang dihasilkan oleh ahli. 
Namun, surat keterangan ini tidak merinci bagaimana gangguan mental 
termohon berdampak pada kemampuannya mengambil keputusan 
sehingga menyebabkan mereka membutuhkan pengampuan; beberapa 
bahkan dibuat jauh sebelum pemeriksan perkara pengampuan di 
persidangan. Ada juga beberapa kasus di mana pemohon menghadirkan 
bukti tertulis yang tidak bisa secara komperhensif menjelaskan status 
kesehatan mental termohon. Contohnya seperti kartu pasien, resep obat, 
dan surat rujukan. 

- Kebanyakan saksi yang hadir di persidangan kasus pengampuan tidak 
memiliki keahlian di bidang kesehatan jiwa. Saksi entah adalah keluarga 
dari pemohon/termohon atau tetangga (24%). Sekalipun tidak memiliki 
keahlian, sebagian besar dari mereka (97.7%) mengklaim bahwa 
termohon memiliki masalah kesehatan jiwa, berdasarkan pengamatan 
sehari-hari, kabar orang lain, ataupun alasan-alasan lain. 

- Penyandang disabilitas yang menjadi subjek dari pengampuan di 
Indonesia memiliki sedikit atau bahkan tidak ada cara untuk menolak 
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atau melawan penetapan pengampun. Peran dari hakim di dalam sistem 
hukum yang ada terbatas hanya untuk menerima bukti yang diajukan 
oleh pemohon. Peran hakim yang pasif ini memberikan ancaman kepada 
orang yang kapasitas legalnya dipertanyakan mengingat hubungan 
kekuasaan tidak setara antara pihak-pihak yang bersengketa di 
persidangan. Termohon yang sudah terstigma dan menghadapi perkara 
pengampuan memiliki ruang gerak terbatas untuk melawan aplikasi 
pengampuan ataupun mendapatkan bantuan untuk menjalankan 
kapasitas legalnya. 

- Pada sebagian besar kasus (28 dari 46 permohonan yang diterima), 
hakim menjatuhkan putusan pengampuan penuh (plenary) yang 
mengambil kapasitas hukum termohon sepenuhnya. Dengan kata lain, 
kebebasan termohon untuk mengambil keputusan atas seluruh aspek 
hidupnya dialihkan secara legal ke orang lain, yakni keluarganya. Dengan 
demikian, pengampu bisa mengambilkan keputusan orang yang diampu 
tanpa mempertimbangkan preferensi dan keinginannya. Hal ini 
termasuk keputusan untuk menandatangani kontrak, 
membuka/menutup akun bank dan mengurusi semua dokumen hukum. 

- Sekalipun penetapan pengampuan parsial dijatuhkan di sebagian kasus, 
kewenangan pengampu bergantung pada permintaan pemohon dan 
bukan berdasarkan kebutuhan termohon. 

- Penelitian ini juga menaruh perhatian khusus pada ketidakjelasan 
penetapan pengampuan. Tidak ada penetapan yang memasang batas 
waktu atau periode review dari penetapan pengampuan. Hal ini 
menyebabkan tidak ada seorang pun yang bisa menjamin kapan 
penetapan pengampuan akan berakhir. 

- Penetapan pengampuan penuh di Indonesia mencerminkan sebuah 
situasi di mana seseorang dianggap secara efektif mengalami ‘kematian 
perdata’. Kematian perdata adalah sebuah kondisi di mana seseorang 
tidak bisa melaksanakan hak-hak sipil mereka. Putusan pengampuan 
penuh umumnya menimbulkan pelanggaran hak menjadi menyeluruh 
dan permanen. Praktik semacam ini bertentangan dengan ruh CRPD 
yang menetapkan bahwa orang dengan disabilitas harus mampu 
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menentukan pilihan mereka sendiri berdasarkan prerefensi, keinginan 
dan hak mereka. 

- Kemudahan untuk mendapatkan persetujuan atas permohonan 
pengampuan mengindikasikan bahwa, sejak ratifikasi CRPD pada tahun 
2011, Indonesia belum membuat upaya yang memadai untuk 
melindungi kapasitas hukum orang dengan disabilitas psikososial. 

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas 
(UU Disabilitas) telah membawa dampak signifikan dalam penyesuaian 
hukum Indonesia dengan ketentuan CRPD. Sayangnya, UU Disabilitas 
tampaknya mendukung hukum pengampuan dalam bentuknya yang 
sekarang, sebuah hal yang bertentangan dengan interpretasi Pasal 12 
CRPD oleh Komite PBB untuk Hak Penyandang Disabilitas (Komite 
CRPD). 

- Komite CRPD, sebuah badan traktat PBB yang dibentuk untuk 
membantu negara menginterpretasikan CRPD, telah mengampanyekan 
penghapusan hukum pengampuan, sekalipun penetapan diberikan 
secara fungsional dengan menilai kemampuan penyandang disabilitas 
melalui tes kecakapan. Komite beranggapan bahwa sekalipun tes 
kapasitas mental bisa bersifat setara, dalam artian bisa dilakukan 
terhadap semua orang, dalam praktiknya tes hanya digunakan untuk 
orang dengan disabilitas, dan karenanya bersifat diskriminatif secara 
tidak langsung. 

- Hukum perdata di Indonesia menganggap bahwa memiliki kondisi 
gangguan jiwa atau disabilitas psikososial secara otomatis menghapus 
kapasitas hukum seseorang. Padahal, kapasitas legal hilang melalui 
penetapan pengadilan. Hal ini bersifat diskriminatif dan merupakan 
pelanggaran terhadap Pasal 5 dan 12 CRPD. 

- Seminimal-minimalnya, ODP harus mendapatkan jaminan ‘bantuan 
untuk mengaplikasikan kapasitas hukumnya’, yang termasuk bantuan 
untuk membuat keputusan berkaitan dengan persoalaan pribadi, 
finansial, dan pengobatan. Ketika hak, keinginan dan pereferensi dari 
seseorang tidak jelas, segala pemberian bantuan harus dijalankan 
nondiskriminatif, dan hanya boleh untuk menyokong kapasitas 
hukumnya dan bukan merestriksinya. ODP juga harus mendapatan 
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jaminan bantuan untuk melawan keputusan tentang pemberian bantuan 
yang bisa membatasi kebebasannya di hal-hal tertentu. Saat ini, hukum 
pengampuan Indonesia tidak memberikan jaminan-jaminan ini. 

- Hukum pengampuan di Indonesia merefleksikan pengunaan substitute 
decision-making, sebuah praktik yang dilarang oleh CRPD karena ia 
menghapus kapasitas hukum seseorang. CRPD juga mengharuskan 
negara anggota untuk beralih ke rezim supported decision-making, di 
mana orang dengan disabilitas, setelah mendapatkan semua bantuan 
yang mereka butuhkan, membuat keputusan untuk diri mereka sendiri. 

- Sebuah faktor lain yang melanggengkan pelanggaran hak asasi manusia 
terhadap ODP adalah beban berat yang ditanggung keluarga ODP. 
Sementara keluarga bersusah payah merawat ODP, pemerintah tidak 
menyokong mereka dengan layanan kesehatan jiwa yang terjangkau 
dan informasi tentang bagaimana menolong ODP tanpa menghilangkan 
kapasitas hukumnya. Karena beban yang sangat besar ini, mereka 
berisiko menghalangi ODP mendapatkan haknya. 

- Sekalipun kerangka supported decision-making belum ada di hukum 
Indonesia, telah ada inisiatif-inisiatif yang dilakukan keluarga Indonesia 
untuk membantu ODP tanpa menghilangkan kapasitas hukum mereka. 
Melalui inisiatif ini, keluarga menyediakan bantuan dalam hubungannya 
dengan keputusan kesehatan, sosial dan ekonomi. Praktik-praktik 
semacam ini mendemonstrasikan bahwa penduduk Indonesia siap 
untuk beralih dari mekanisme substitute decision-making ke rezim 
supported decision-making. 

Temuan-temuan di dalam laporan ini menunjukkan adanya kebutuhan 
reformasi hukum berkaitan dengan pengampuan yang lebih responsif 
kepada kebutuhan orang dengan disabilitas dan keluarga mereka, serta yang 
mematuhi ketentuan CRPD. Penelitian ini membuahkan beberapa 
rekomendasi praktis dan akademis, yakni: 

1. Parlemen dan pemerintah harus mendiskusikan rencana revisi Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata. Karena hukum yang berlaku 
sekarang ditetapkan sebelum Indonesia merdeka, ada ketentuan-
ketentauan yang tidak lagi relevan dengan kondisi terkini. Revisi 
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yang direncanakan harus mencangkup abolisi mekanisme 
pengampuan yang tidak menghargai kapasitas hukum seseorang. 

2. Parlemen dan pemerintah, baik di tingkat nasional dan lokal, perlu 
untuk mempromosikan cara-cara baru untuk mendukung ODP 
dalam membuat keputusan yang berangkat dari kebutuhan mereka, 
bisa diakses oleh semua, dan menempatkan kewenangan 
pengambilan keputusan di tangan ODP itu sendiri. Kebijakan dan 
regulasi yang diciptakan ini harus sejalan dengan ketentuan-
ketentuan CRPD. 

3. Aparat penegak hukum, mencangkup polisi, jaksa, dan hakim, harus 
mendapatkan serangkaian pelatihan berkaitan dengan kapasitas 
hukum dan disabilitas psikososial yang disediakan oleh ahli dan 
Organisasi Penyandang Disabilitas. Menggunakan pengetahuan dari 
pelatihan ini, mereka harus menyediakan bantuan yang memadai 
kepada ODP yang menghadapi sistem hukum. 

4. Kemenerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) harus memberikan 
pengakuan atas kapasitas legal ODP dengan mendorong lembaga 
bantuan hukum untuk memberikan bantuan bagi ODP. 
Kemenkumham harus juga berkoordinasi dengan aparat penegak 
hukum untuk mengatasi praktik-praktik pengambilan kapasitas 
hukum yang dilakukan sewenang-wenang terhadap ODP dan 
menyediakan perlindungan sebagaimana yang direkomendasikan 
oleh Pasal 12 CRPD. 

5. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, keduanya yang 
mengurus sistem rehabilitasi kesehatan jiwa di Indonesia, 
seyogyanya meyelidiki kasus-kasus perenggutan kapasitas hukum 
ODP di rumah sakit jiwa, panti rehabilitasi swasta, dan institusi-
institusi rehabilitasi lain. Mereka harus menyediakan mekanisme 
komplain yang jelas dan mumpuni bagi orang-orang yang merasa 
bahwa kapasitas hukumnya telah direnggut di layanan rehabilitasi. 

6. Kementerian Kesehatan harus melakukan koordinasi dengan 
penyedia layanan kesehatan di seluruh Indonesia untuk melatih ODP 
dan keluarganya dalam membuat keputusan berkaitan dengan 
pengobatan yang menghargai kehendak dan pilihan ODP. Mereka 
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harus membuat buku panduan yang bisa diakses oleh ODP tentang 
cara dan bantuan yang bisa mereka dapatkan dalam membuat 
keputusan berkaitan dengan kesehatan. 

7. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus membuat bahan-
bahan ajar yang bertujuan untuk mengikis stigma yang biasanya 
terasosiasi dengan masalah kesehatan jiwa. Bahan ajar ini harus 
melawan miskonsepsi bahwa ODP tidak bisa membuat keputusan 
rasional.  

8. Bersama organisasi masyarakat sipil, pemerintah harus 
mempromosikan pengakuan atas kapasitas legal sebagaimana yang 
diatur oleh CRPD. Baik ODP maupun Organisasi Penyandang 
Disabilitas (OPD) harus menjadi lebih berdaya dalam 
mengidentifikasikan pelanggaran HAM berkaitan dengan kapasitas 
hukum, mengajukan gugatan berkaitan dengan pelanggaran ini, 
dan mengambil keputusan-keputusan kunci berkaitan dengan 
hubungan personal, kesehatan dan finansial.  

9. Lebih banyak penelitian harus dilakukan untuk menyelidiki kondisi 
kapasitas hukum orang dengan disabilitas intelektual, dan praktik-
praktik lain yang melakukan penghapusan atas kapasitas legal di 
luar sistem pengampuan yang sudah dijabarkan dalam penelitian ini. 

Sudah jelas terlihat bahwa reformasi hukum baru mungkin terjadi jika banyak 
pemangku kepentingan yang terlibat. Keterlibatan banyak pihak bisa 
melahirkan regulasi dan kebijakan yang menjamin kesetaraan pengakuan 
akan kapasitas legal ODP serta mendorong mekanisme perbantuan bagi 
mereka untuk mengambil keputusannya sendiri yang berkaitan dengan 
kehidupan pribadi, kesehatan, dan finansial. 
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DAFTAR SINGKATAN 

 

CRPD : Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

ODP : Orang dengan Disabilitas Psikososial 

OPD : Organisasi Penyandang Disabilitas 

HAM : Hak Asasi Manusia 

Komite CRPD : Komite PBB untuk Hak Penyandang Disabilitas. 

UU Keswa : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan 
Jiwa 

UU Disabilitas : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 
Disabilitas 

SKKJ : Surat Keterangan Kesehatan Jiwa 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini akomodasi pemenuhan HAM telah mengalami lompatan yang 
cukup besar, khususnya dalam pemenuhan hak orang dengan disabilitas, 
baik fisik, mental, intelektual, perkembangan, dan lain sebagainya. Salah satu 
bentuk akomodasi hak orang dengan disabilitas tertuang dalam Konvensi 
Hak Orang dengan Disabilitas, atau yang lebih dikenal dengan Convention 
on the Rights of Persons with Disability (CRPD). 

CRPD sendiri merupakan standar internasional berisikan ketentuan-
ketentuan normatif terkait hak-hak orang dengan disabilitas. Para perumus, 
yang berasal dari Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD), menyusun 
konvensi ini melalui riset dan perdebatan yang panjang sehingga 
menghasilkan sebuah model yang dinilai paling akomodatif untuk masa 
sekarang. Sebagai acuan internasional, negara-negara peratifikasi perlu 
menyelaraskan kebijakan-kebijakan nasionalnya dengan ketentuan-
ketentuan yang ada di CRPD. 

Pemerintah Indonesia meratifikasi CRPD pada tahun 2011. Ratifikasi ini 
membuahkan satu peraturan penting, yakni Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Sekalipun berusaha 
mengakomodir kebutuhan dan hak orang dengan disabilitas, masih terdapat 
permasalahan-permasalahan hukum yang mendiskriminasi orang dengan 
disabilitas. Salah satu yang paling dirugikan adalah orang dengan 
disabilitas psikososial (ODP), orang-orang yang kondisi kesehatan 
mentalnya menghambat aktivitas-aktivitas rutin mereka dalam periode 
waktu yang lama. Penting untuk dicatata bahwa jenis disabilitas ini bukan 
semata disebabkan oleh kondisi psikologis dan fisiologis melainkan juga 
oleh hambatan sosial dan budaya.1  

 
1 World Network of Users and Survivors of Psychiatry, 2008, Implementation Manual 
for the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, diakses di 
<http://www.wnusp.net/documents/WNUSP_CRPD_Manual.pdf>, hal. 9. 

http://www.wnusp.net/documents/WNUSP_CRPD_Manual.pdf
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Konvensi ini menolak paradigma yang menyamakan disabilitas sebagai 
gangguan/penyakit yang memerlukan pengobatan, derma dan segregasi. 
Bagi kebanyakan orang dengan disabilitas, halangan fisik dan sosial yang 
perlu diubah untuk memastikan partisipasi setara di dalam masyarakat. 
Perubahan cara pikir tentang disabilitas ini mengharuskan pergeseran dari 
model medis menjadi model sosial atau model Hak Asasi Manusia (HAM). 
Di bawah CRPD, disabilitas dipandang sebagai sebuah kondisi manusia yang 
tidak lepas dari keberagaman dan kemanusiaan. 2 Dinamika antara 
gangguan dan konteks sosial menghasilkan hilangnya hak-hak. Dengan 
melakukan intervensi strategis kepada lingkungan, hambatan untuk hidup 
baik dan bermanfaat setara dengan orang lain bisa dihapus. 

Sebagaimana orang dengan disabilitas, ODP menghadapi batasan dalam 
melaksanakan haknya dan berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari.3 Salah 
satu celah besar dalam penghormatan hak ODP terdapat di dalam hukum 
keperdataan yang Indonesia warisi dari kolonial Belanda dan karenanya 
sebagian norma yang ada sudah tidak lagi relevan bagi masyarakat 
Indonesia di era kontemporer. Salah satu norma hukum yang bermasalah 
secara konsep dan implementasi adalah peraturan mengenai pengampuan 
yang banyak menyasar orang yang memiliki gangguan kejiwaan atau ODP.4 

Secara luas, pengampu (guardian) adalah seseorang yang secara hukum 
berhak mengasuh/memelihara seseorang atau properti dari seseorang bayi, 
orang yang memiliki disabilitas intelektual, atau orang yang secara hukum 
tidak mampu melakukan perbuatan hukum seperti membuat perjanjian.5 
Dari sisi historis, pengampuan berasal dari bahasa Belanda yakni curatele 

 
2 United Nations, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), General 
Principle d, Pasal 3. 
3 United Nations, Report of the Special Rapporteur on the Rights of Persons with 
Disabilities, (2017), hal. 4. 
4 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 433. Hukum 
pengampuan juga berlaku bagi orang dengan disabilitas intelektual dan orang-orang 
yang memiliki disabilitas kognitif (seperti orang yang memiliki gegar otak dan 
penyakit seperti Alzheimer). Penelitian ini akan fokus kepada orang dengan 
disabilitas psikososial.  
5 Edward Brian Cox, Guardianship for People with Mental Illness: Social Workers’ 
Perspectives and Decisions, (London: University of London, 1993), hal. 25 
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atau dalam bahasa Inggris disebut custody.6 Indonesia kemudian 
mengadopsi konsep ini dan membuat kerangkan hukum pengampuan 
untuk melimpahkan pengurusan harta bagi mereka yang ‘boros, sakit 
ingatan, dan membahayakan hartanya sendiri’7, kepada orang lain demi 
kepentingan orang tersebut.8  

Sederhananya, negara mengambil-alih kewenangan seseorang untuk 
mengambil tindakan hukum dan mendelegasikannya ke orang lain dengan 
justifikasi bahwa orang tersebut dianggap tidak cakap melakukan perbuatan 
hukum.9 Subjek yang terampu (curandus) adalah orang-orang yang dinilai 
belum/tidak memiliki kecakapan untuk mengerti tentang tindakan atau 
konsekuensi dari tindakannya secara sempurna10 sehingga perlu ada orang 
lain yang menggantikan posisinya mengambil keputusan (curator).  

Mekanisme pengampuan menggunakan prinsip substitute decision-making, 
yaitu paradigma yang mengingkari hak ODP atas kapasitas hukum yang utuh 
dan setara dengan orang lain.11 Komite PBB untuk Hak Penyandang 
Disabilitas (Komite CRPD), yang menjadi badan traktat utama yang bertugas 
membimbing negara dan pihak-pihak lainnya untuk melakukan interpretasi 
atas CRPD, melarang paradigma ini. 

Menurut Komite CRPD, setiap penyandang disabilitas tidak boleh diambil 
haknya untuk mendapatkan pengakuan yang sama di mata hukum. 
Sebaliknya, kapasitas hukum orang dengan disabilitas harus dijamin secara 
setara dengan orang lain.12 Hukum pengampuan Indonesia tidak 
menjunjung jaminan ini karena sistem hukum tersebut masih 
memperbolehkan hak pengambilan keputusan seseorang diambil dan 

 
6 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem peradilan Indonesia, (Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2008), hal. 92. 
7 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 433. 
8 Tutik, Op. Cit. 
9 Imma Indra Dewi Windajani, “Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang yang 
Tidak Cakap Hukum di Kabupaten Sleman”, Mimbar Hukum Vol 20 No. 3, hal. 411. 
10 Ibid. 
11 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, General Comment No. 1 
(2014): Article 12: Equal Recognition before the Law, CRPD/C/GC/1: Equal Recognition 
before the Law. 
12 Ibid. 
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dialihkan ke orang lain. Pelimpahan wewenang menentukan pilihan ini 
berpotensi melanggar hak-hak lainnya, seperti hak untuk bebas bergerak 
(mengingat pada orang-orang yang ditahan di rumah atau layanan 
kesehatan), penghargaan atas integritas fisik dan mental, dan hak untuk 
mendapatkan standar layanan kesehatan tertinggi berdasarkan persetujuan 
yang bebas dan terinformasi (mengingat bagaimana pengampuan mampu 
menyebabkan penanganan paksa kepada ODP). Mengalihkan kewenangan 
pengambilan keputusan dari orang dengan disabiltias ke pengambil 
keputusan substitusi membuat relasi kuasa yang timpang karena 
menempatkan pengampu dan terampu tidak pada derajat yang sama di 
mata hukum.13  

Penetapan seseorang sebagai tidak cakap hukum berarti menyatakan bahwa 
seseorang tersebut belum mampu dibebani tanggung jawab untuk 
melakukan perbuatan hukum sehingga mengimplikasikan ia bukan subjek 
hukum.14 Menurut Komite CRPD, hal ini menolak jaminan kapasitas hukum 
bagi orang dengan disabilitas. Dari sudut pandang ini, hukum pengampuan 
Indonesia melanggar Pasal 12 CRPD. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan ini: 
1. Apa karakteristik penetapan pengampuan yang diberikan oleh 

pengadilan Indonesia dari tahun 2014 sampai 2018? 
2. Apa perspektif ODP, pengasuh, dan ahli tentang sistem 

pengampuan yang ada sekarang? 

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini 
menggunakan metode penelitian campuran. Sebelum mencari tahu 
implementasi hukum pengampuan di Indonesia, kami terlebih dahulu 
melakukan kajian literatur terhadap peraturan-peraturan terkait 

 
13 Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, 
Pasal 32. 
14 Ilma Fitriana, Studi Komparasi Batas Usia Cakap Hukum Perspektif Hukum Positif 
dan Hukum Islam, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2016), 
hal. 19. 
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pengampuan, untuk mengetahui bagaimana Indonesia mengatur 
mekanisme permohonan dari keluarga hingga penjatuhan putusan 
pengampuan.   

Untuk mengetahui implementasi mekanisme pengampuan di Indonesia 
kami mengumpulkan data kuantitatif bersumber dari putusan pengadilan. 
Putusan penetapan yang kami kumpulkan adalah penetapan pengampuan 
yang dihasilkan oleh seluruh pengadilan di Indonesia sejak tahun 2015-2018 
yang menyasar orang-orang dengan disabilitas psikososial. Tahun 2015 
dipilih karena asumsi bahwa pada tahun itu Undang-Undang No. 18 Tahun 
2014 Tentang Kesehatan Jiwa yang secara cukup spesifik mengatur tentang 
hak-hak ODP dan pemeriksaan pengampuan mulai berlaku. 

Tim peneliti mencari putusan melalui situs resmi Mahkamah Agung, yakni 
putusan.mahkamahagung.go.id dengan memasukkan beberapa kata kunci 
yang berkaitan, seperti: “pengampuan”, “gangguan jiwa”, “disabilitas 
mental”, dan lain-lain. Tim peneliti membaca satu per satu putusan yang 
terpilih dan mengelompokkan data dengan bantuan aplikasi pengolah data 
Microsoft Excel dan Statistical Package for the Social Science (SPSS).  Kami 
mengelompokkan data berdasarkan beberapa kategori seperti data 
administratif proses penetapan pengampuan, identitas pemohon (calon 
pengampu) dan termohon (calon terampu), tujuan, alasan beserta alat bukti 
yang digunakan, serta pertimbagan hakim dan bunyi putusan. Data ini 
mampu menunjukkan bagaimana proses persidangan terjadi dan 
bagaimana hak para pihak tetap dilindungi selama persidangan. 

Untuk mendedah lebih dalam mekanisme substitusi kewenangan melalui 
pengampuan, kami juga mengumpulkan data kualitatif berbasiskan focus 
group discussion (FGD) dengan tiga kelompok narasumber. Ketiga kelompok 
tersebut adalah kelompok ODP, pengasuh (caregiver), dan ahli kesehatan 
jiwa atau disabilitas. Ahli terdiri dari aktivis OPD, profesional kesehatan jiwa, 
dan psikiater yang telah bekerja bersama komunitas orang dengan masalah 
kejiwaan. Untuk mendapatkan para narasumber, penelitian ini bekerja sama 
dengan dua organisasi disabilitas psikososial, seperti Komunitas Peduli 
Skizofrenia Indonesia dan Perhimpunan Jiwa Sehat. Jumlah peserta dalam 
satu kali FGD berkisar antara 8-10 orang. 
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Sebelum FGD, tim peneliti membuat daftar pertanyaan untuk masing-
masing kelompok. Untuk kelompok pertama (ODP) pertanyaan berkisar 
kehidupan sehari-hari mereka terkait pengambilan keputusan, penguasaan 
harta, dan pernah/tidaknya mengikuti persidangan. Kelompok kedua 
(caregiver) mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seputar keseharian mereka 
dalam merawat ODP seperti apa ciri khas ODP yang mereka rawat, apa saja 
kebutuhannya, bagaimana metode perawatannya, dan bagaimana mereka 
membantu/mewakili ODP dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, fokus 
diskusi pada kelompok ketiga yaitu para ahli adalah seputar hubungan 
gangguan mental dan pengambilan keputusan. 

FGD ini bertujuan mengungkap fakta di lapangan terkait kebutuhan ODP 
dalam pengambilan keputusan dan melakukan perbuatan hukum. Kami juga 
memberikan sedikit presentasi terkait hasil pengumpulan data kuantitatif 
mengenai implementasi hukum pengampuan untuk menanyakan pendapat 
mereka tentang jalannya proses pengampuan ini, apakah sudah 
mengakomodir kebutuhan mereka. Apabila hasilnya tidak sesuai, tim peneliti 
bertanya lebih jauh apa poin-poin perbaikan dari sistem pengampuan yang 
ada sekarang.
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II. KERANGKA HUKUM PENGAMPUAN 

 

A. Problem Definisi 

Sistem pengampuan di Indonesia dimungkinkan berkat pasal 433 KUH 
Perdata yang berbunyi “setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam 
keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah 
pengampuan, walaupun jika ia kadang-kadang cakap menggunakan 
pikirnya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena 
keborosannya”.15  

Pasal ini setidaknya mengandung dua hal, yakni: 
1. Kriteria untuk menempatkan seseorang di bawah pengampuan: 

harus berusia dewasa (18 tahun atau lebih)16 dan selalu berada 
dalam ‘keadaan dungu, sakit otak, dan mata gelap’.17 

2. Tanggung jawab negara untuk menempatkan orang yang 
memenuhi kriteria di atas di bawah pengampuan orang lain. 

KUH Perdata tidak menspesifikasi ketiga keadaan sebagai persyaratan 
pengampuan ini. Namun, dalam pelaksanaannya, kriteria-kriteria ini kerap 
kali menyasar orang-orang yang memiliki disabilitas, yakni disabilitas 
psikososial dan disabilitas intelektual, juga mereka yang memiliki gangguan 
kognitif (seperti orang-orang yang memiliki cidera otak atau penyakit 
Alzheimer). ODP menjadi target pengampuan karena dianggap sebagai 
orang yang lemah akal budinya sedangkan orang-orang dengan disabilitas 
intelektual dianggap sebagai orang yang berada di dalam keadaan 
‘dungu’.18  

Sebelum melanjutkan pembahasan, ada sebuah komentar tentang 
terminologi ini. Padanan kata ‘dungu’ dan ‘sakit otak’ adalah sebuah konsep 

 
15 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 433. 
16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
(SPPA) mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun, 
itu berarti, seseorang yang telah berusia 18 tahun atau lebih masuk ke dalam kategori 
dewasa. 
17 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 433. 
18 Tutik, Op. Cit., hal. 94. 
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yang merendahkan dan ketinggalan zaman. Sayangnya, penggunaan 
konsep-konsep ini di dalam KUH Perdata memberikan sinyal bahwa mereka 
bisa diterima. Penggunaan konsep ini tidak sejalan dengan Pasal 8 CRPD 
yang mengharuskan pemerintah untuk “mengadopsi kebijakan-kebijakan 
yang segera, efektif, dan sesuai” untuk “melawan stereotip, prasangka, dan 
praktik-praktik yang merugikan menyangkut penyandang disabilitas… dalam 
seluruh bagian kehidupan”. Sepanjang laporan ini kami akan menghindari 
menggunakan konsep-konsep ini, kecuali pada pembahasan yang merujuk 
langsung pada hukum. Kami akan berusaha untuk menggunakan konsep-
konsep yang lebih tidak merendahkan seperti ‘orang dengan permasalahan 
kejiwaan’ atau ‘orang dengan disabilitas psikososial’. 

CRPD mengakui empat ragam disabilitas, yaitu:  “fisik, mental, intelektual, 
atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan 
berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif 
mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.”19 
Keempat ragam ini memiliki ciri khas masing-masing sekalipun pembedaan 
yang pasti antara mereka tidak selalu bisa didapatkan mengingat orang-
orang yang memiliki disabilitas ganda, ataupun gangguan yang berbeda di 
tahapan yang berbeda dalam hidup mereka. Disabilitas fisik ditunjukkan dari 
adanya gangguan fungsi fisik yang mempengaruhi mobilitas mereka, 
contohnya seperti yang terjadi pada seseorang yang mengalami lumpuh 
layu atau amputasi.20 Orang dengan disabilitas sensorik merujuk kepada 
orang yang fungsi sensoriknya terdampak, seperti yang terjadi pada orang 
tuli atau orang den dalam kurun waktu yang relatif lama seperti yang terjadi 
pada orang tuli atau penyandang disabilitas netra.21 Konsep ‘disabilitas 
mental’ umumnya mengacu pada disabilitas yang berhubungan dengan 
fungsi kognisi atau kejiwaan seseorang. Disabilitas ini termasuk orang yang 
memiliki kondisi kesehatan jiwa (seperti orang dengan skizofrenia, depresi, 
atau gangguan bipolar afektif), dan disabilitas kognitif (orang yang 
mengalami cedera otak).22 Disabilitas intelektual biasanyamerujuk pada 
fungsi intelektual (seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah dan 

 
19 CRPD, Pasal 1. 
20 Fetty Ismandari, Disabilitas: Hari Disabilitas Internasional 3 Desember 2018, (Jakarta: 
Kementerian Kesehatan, 2019). 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
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menilai) atau fungsi adaptif (melakukan aktivitas sehari-hari, seperti 
berkomunikasi atau hidup secara mandiri). Kementerian Kesehatan 
umumnya mendefinisikan orang dengan disabilitas intelektual sebagai 
seseorang yang fungsi kognitifnya terganggu, bukan karena cedera, tapi 
karena perkembangan fungsi otaknya yang kentara sebelum orang itu 
berusia 18 tahun.23  

Kerangka hukum pengampuan Indonesia melihat disabilitas semata-mata 
dengan pendekatan fisik dan psikologis. Dengan kata lain, kerangka ini 
melihat disabilitas sebagai sesuatu yang inheren dalam diri seseorang. Hal 
ini kontras dengan CRPD yang juga menginkorporasikan hambatan-
hambatan sosial dan kultural yang berkontribusi pada kedisabilitasan 
seseorang.24 Pasal 433 KUH Perdata membatasi secara ketat kebebasan 
orang-orang yang dianggap ‘sakit otak atau dungu’ tanpa 
mempertimbangkan bahwa orang yang memiliki disabilitas psikososial atau 
intelektual tetap bisa membuat keputusan yang rasional apabila 
mendapatkan bantuan yang memadai. Sebaliknya, orang non-disabilitas pun 
sering membuat keputusan tidak rasional ketika tidak memiliki pengetahuan 
dan bantuan yang memadai. 

Dengan demikian, sekalipun diagnosa medis mampu mengindikasikan 
adanya gangguan mental atau gangguan kognitif, kemampuan seseorang 
dalam mengambil keputusan (decision-making capacity) bergantung pada 
situasi dan kondisi yang spesifik.25 Oleh sebab itu, diagnosis masalah 
kejiwaan belaka seharusnya tidak cukup untuk menentukan apakah 
seseorang perlu mendapatkan pengampu. Hal ini sama dengan disabilitas 
intelektual yang tidak bisa menjadi dasar yang cukup untuk mengabaikan 
kapasitas hukum seseorang dan menunjuk pengampu atas dirinya. 

Pasal 433 KUH Perdata pun memiliki inkonsistensi internal. Pasal ini 
menyebutkan kriteria “setiap orang dewasa yang selalu berada dalam 

 
23 Ibid. 
24 The National Mental Health Consumer and Carer Forum, 2014, “Understanding 
psychosocial disability,” Australia, Health Issue 111, diakses di 
<http://rfact.org.au/wp-content/uploads/2014/05/psychosocial-disability.pdf>.  
25 Susanne Meares,, Sally McSwigan, and Melanie Porter, 2015, “Decision-making 
Capacity Evaluation in Adult guardianship: a Systemic Review”, International 
Psychogeriatric Association Vol 28, Issue 3. 

http://rfact.org.au/wp-content/uploads/2014/05/psychosocial-disability.pdf
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keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap” yang mengimplikasikan bahwa 
orang yang dapat dikenakan pengampuan harus secara konstan mengalami 
keadaan tidak cakap menggunakan pikiran. Namun, frasa “sekalipun ia 
kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya” menyiaratkan sebaliknya, 
bahwa seseorang yang mengalami kondisi tidak mampu berpikir hanya pada 
saat tertentu saja tetap bisa dikenakan pengampuan. Inkonsistensi ini 
memperkeruh kriteria subjek yang dapat ditaruh di bawah pengampuan dan 
berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan pihak yang hendak 
mengambil keuntungan. 

 

B. Kriteria Pengampu 

Selain memberikan kriteria subjek yang diampu, KUH Perdata juga mengatur 
dua jenis subjek yang berhak mengampu, yaitu keluarga sedarah dalam garis 
lurus dan mereka yang dalam garis samping sampai derajat keempat.26 Yang 
dimaksud dengan keluarga sedarah dalam garis lurus adalah keturunan dari 
yang lain, ini dapat diartikan sebagai anak kandung, ibu kandung, maupun 
ayah kandung.27 Keluarga garis samping meliputi kakak/adik yang satu ayah, 
kakak/adik kandung, paman dengan keponakan, hingga paman-kakek 
terhadap keponakan-cucu atau sebaliknya.28 Selain kedua kategori tersebut, 
terdapat pula semenda atau keluarga yang diakui melalui ikatan perkawinan 
(semenda).29 

Tidak seperti negara-negara lain, Indonesia hanya memperkenankan 
pengampu dari pihak keluarga (kecuali di kasus termohon tidak memiliki 
keluarga).30 Dengan demikian, kebanyakan pengampu yang ditunjuk di 
Indonesia adalah pengampu dari keluarga. Hal ini mampu melindungi pihak 
terampu dari risiko pelanggaran HAM oleh pejabat pemerintah, suatu 
fenomena yang seringkali terjadi di praktik institusionalisasi besar-besaran 
bagi orang dengan disabilitas yang diataruh di bawah pengampuan formal 
oleh pengurus institusi tersebut. Namun, tantangan bagi sistem Indonesia 

 
26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 434. 
27 Ibid., Pasal 291. 
28 Ibid., Pasal 294. 
29 Ibid., Pasal 435. 
30 Ibid., Pasal 434. 
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adalah terbukanya kemungkinan keluarga menjadi pelaku dalam 
pelanggaran HAM ketika mereka melakukan pemasungan atau menahan 
ODP di panti-panti sosial.  

Di negara-negara lain pengampuan bisa dimintakan oleh kelompok-
kelompok di luar keluarga. Bahkan pihak pengampu luar ini menjadi 
mayoritas di banyak kasus pengampuan. Hukum Inggris dan Wales, 
contohnya, mengizinkan pengampuan oleh organisasi ataupun orang yang 
ditunjuk pengadilan.31 Penunjukkan ini berlaku untuk jangka waktu enam 
bulan dan dapat diperpanjang enam bulan lagi.32 Selain itu, seorang ODP 
dapat menunjuk orang lain yang ia percayai untuk mengampu dirinya di 
masa mendatang sebagai seorang penerima kuasa jangka waktu panjang 
(Lasting Power of Attorney).33 Di Inggris dan Wales, konsep ‘pengampu’ tidak 
digunakan karena mereka lebih memilih menggunakan konsep 
‘wakil/deputi’.34 

Contoh lainnya adalah negara bagian Australia Selatan yang juga memiliki 
sistem pengampuan yang mengizinkan pengampu tidak hanya berasal dari 
keluarga, tetapi juga tenaga medis, relawan, penyedia jasa profesional, 
komunitas dan bahkan teman yang dipercayai calon terampu.35 Sekalipun 
pengampu didorong dari pihak keluarga, kondisi Australia Selatan ini serupa 
dengan Inggris dan Wales yang memberikan fleksibilitas lebih dalam sistem 
pengampuan, terutama di sisi orang yang ditunjuk sebagai pengampu. Di 
kedua wilayah ini, tersedia institusi yang khusus dan secara profesional 
menangani pengampuan/perwakilan. 

 

 

 
31 Departement of Health of United Kingdom, Code of Practice plain English glossary, 
hal. 3. 
32 Ibid., hal. 5 
33 Departement of Health of United Kingdom, An easy read fact sheet: People making 
decisions for you, hal. 1. 
34 United Kingdom, Mental Capacity Act 2005, c.9, s16. 
35 Departement of Health of United Kingdom, An easy read fact sheet: People making 
decisions for you, hal. 3. 



 

 

12 | Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat 

C. Proses Mengajukan Pengampuan 

Proses penetapan pengampuan di Indonesia diawali dengan permohonan 
pengampuan kepada pengadilan negeri yang memiliki yuridiksi di tempat 
seseorang yang akan diampu itu tinggal.36 Setelah itu, pemohon harus 
membawa bukti-bukti yang menggambarkan kondisi termohon.37 Pemohon 
harus mengabarkan waktu persidangan kepada orang yang atas dirinya 
dimintakan pengampuan.38 Semua sidang dalam tahapan pengampuan 
bersifat terbuka.39 

Dalam proses persidangan, pengadilan negeri perlu memeriksa permohonan 
pengampuan, bukti-bukti, serta saksi-saksi yang diajukan dalam 
persidangan. Terdapat pula peraturan bahwa pengadilan negeri juga berhak 
memeriksa keterangan keluarga sedarah atau semenda40, dan orang yang 
dimohonkan untuk diampu41.  

Salah satu bukti yang paling penting dalam perkara pengampuan adalah 
Surat Keterangan dari dokter jiwa atau psikiater. Keharusan pemeriksaan 
kesehatan jiwa ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2014 Tentang Kesehatan Jiwa (UU Kesehatan Jiwa), sebuah produk hukum 
yang berupaya mengakomodir kebutuhan dan HAM ODP. Undang-Undang 
ini mewajibkan pemeriksaan kesehatan jiwa terhadap ODP yang diduga telah 
kehilangan kecakapan hukum untuk melakukan tindakan-tindakan 
perdata.42 

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 77 Tahun 2015 Tentang 
Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan 
Hukum mengatur lebih jauh pemeriksaan kesehatan bagi ODP yang akan 
menjadi subjek terampu (dalam peraturan ini disebut sebagai terperiksa). 

 
36 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 436. 
37 Ibid., Pasal 437. 
38 Ibid., Pasal 444. 
39 Ibid., Pasal 442. 
40 Ibid., pasal 438. 
41 Ibid., pasal 439. 
42 Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 
71 Ayat 2(b).  
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Pemeriksaan kesehatan jiwa hanya dapat dilakukan selama 14 hari dan dapat 
diperpanjang selama 14 hari lagi.43 

Selain persoalan rentang waktu, Permenkes tersebut juga membahas 
mengenai tujuan dari pemeriksaan kesehatan jiwa dalam perkara perdata, 
yaitu untuk memeriksa ada tidaknya gangguan jiwa dan/atau penentuan 
kecakapan mental seseorang untuk melakukan perbuatan hukum.44 Dari 
pasal tersebut, dapat diketahui bahwa kecakapan mental dan kecakapan 
hukum masih dianggap tak terpisahkan dalam sistem hukum indonesia. 
Orang yang tidak cakap untuk mengambil keputusan sehari-hari karena 
permasalahan kejiwaannya dianggap juga tidak mampu menjadi subjek 
hukum. 

Permenkes tersebut di atas juga mengatur lembaga yang dapat melakukan 
pemeriksaan kesehatan jiwa. Yang diperbolehkan memeriksa kesehatan jiwa 
seseorang untuk kepentingan hukum, khususnya perkara perdata, adalah 
lembaga kesehatan seperti rumah sakit, klinik, atau institusi yang setara milik 
pemerintah, pemerintah daerah, maupun swasta.45 Lembaga kesehatan 
tersebut harus memiliki dokter spesialis kedokteran jiwa, tenaga kesehatan 
lain, minimal satu ruang perawatan memenuhi standar, Closed Circuit 
Television (CCTV), perlengkapan audio, instrumen pemeriksaan psikometri 
yang direkomendasikan organisasi profesi, serta pengamanan bagi 
pemeriksa.46 Selain itu syarat lain yang harus dipenuhi adalah terdapatnya 
sistem keamanan dan pengawasan untuk terperiksa yang meliputi pencegah 
terperiksa melarikan diri, penghindaran upaya bunuh diri bagi terperiksa, 
dan pencegahan tindak kekerasan/pembunuhan pada terperiksa maupun 
pasien lain.47 

Subjek yang dapat melakukan pemeriksaan, yaitu tim pemeriksa yang 
diketuai oleh dokter spesialis kedokteran jiwa48, dibentuk oleh 

 
43 Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 
Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan 
Penegakan Hukum, Pasal 13. 
44 Ibid., Pasal 3 Ayat (4). 
45 Ibid., Pasal 4 Ayat (2). 
46 Ibid., Pasal 5 Ayat (2). 
47 Ibid., Pasal 5 Ayat (3). 
48 Ibid., Pasal 6 Ayat (1). 



 

 

14 | Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat 

direktur/pimpinan lembaga kesehatan yang bersangkutan49, dan berjumlah 
setidaknya tiga orang dengan minimal satu anggotanya merupakan dokter 
spesialis kedokteran jiwa50 dan dibantu tenaga kesehatan lain seperti 
psikolog, dokter umum, dokter spesialis bukan kedokteran jiwa, dan 
perawat51. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi wawancara klinis psikiatrik, 
pemeriksaan dan observasi psikiatrik, pemeriksaan psikometrik, pemeriksaan 
fisik penunjang, analisis medikolegal dan penyusunan Visum et Repertum 
Psychiatricum (surat resmi yang ditulis oleh psikiater untuk tujuan hukum).52 
Pemeriksaan ini juga hanya dapat dilakukan dengan menyertakan surat 
permintaan resmi dari para pihak yang terlibat atau pengadilan yang 
ditujukan kepada pimpinan lembaga kesehatan terkait, dengan menyertakan 
identitas dan uraian perkara.53 

 

D. Batas-Batas Pengampuan 

Mengingat begitu besar dampak yang akan ditimbulkan oleh putusan 
pengampuan dalam hidup ODP, penting untuk melacak batas-batas dari 
kewenangan pengampuan, seperti sejak kapan pengampuan berlaku, 
dapatkah pengampuan dibatalkan, apa saja kewenangan pengadilan, apa 
saja kewenangan keluarga maupun pihak yang hendak diampu, dan lain 
sebagainya. 

Sayangnya, pengaturan pengampuan bersifat menyeluruh dengan 
menghapus legalitas dari setiap tindak perdata seorang terampu.54 Tidak 
ada pembatasan tentang apa jenis kewenangan yang bisa diambil-alih oleh 
mekanisme pengampuan. Dengan demikian, pengampuan bahkan bisa 
mencerabut hak seseorang untuk menentukan pilihan yang begitu 
mendasar bagi dirinya sendiri saja, seperti keputusan untuk memilih tempat 
tinggal, makanan apa yang ingin dimakan, serta siapa orang yang akan 
ditemui. Limitasi ini bertentangan dengan prinsip CRPD yang membebaskan 

 
49 Ibid., Pasal 6 Ayat (2). 
50 Ibid., Pasal 6 Ayat (3). 
51 Ibid., Pasal 6 Ayat (4). 
52 Ibid., Pasal 10 Ayat (1). 
53 Ibid., Pasal 8. 
54 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 446. 
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orang dengan disabilitas untuk menentukan pilihan bagi dirinya sendiri 
sekaligus menempatkan perlindungan dan bantuan bagi orang itu untuk 
membuat keputusan.55 

Pengaturan terhadap pengampuan juga tidak memiliki batas waktu tertentu 
yang mendikte kapan pengampuan mulai dan berakhir. Namun KUH Perdata 
memperkenankan penetapan pengampuan untuk dapat dibatalkan/gugur.  
Pasal 460 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Pengampuan berakhir bila 
sebab-sebab yang mengakibatkannya telah hilang; tetapi pembebasan dari 
pengampuan itu tidak akan diberikan, selain dengan memperhatikan tata 
cara yang ditentukan oleh undang-undang guna memperoleh pengampuan, 
dan karena itu orang yang ditempatkan di bawah pengampuan tidak boleh 
menikmati kembali hak-haknya sebelum keputusan tentang pembebasan 
pengampuan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti.”  

Dengan demikian, terdapat kemungkinan ketetapan pengampuan gugur. 
Menurut Tutik, pengampuan dapat berakhir karena (1) sebab absolut, yaitu 
ketika terampu (curandus) meninggal atau ditetapkan oleh pengadilan 
bahwa sebab-sebab pengampuan telah hilang; (2) sebab relatif, yaitu ketika 
pengampu (curator) meninggal dunia atau diberhentikan oleh pengadilan 
sebagai pengampu.56 Di luar dari penjelasan tersebut, belum ada literatur 
hukum lain yang membedah secara dalam pembatalan pengampuan 
ataupun sebab-sebab seorang pengampu diberhentikan dari tugasnya 
mengampu seseorang.  

 

E. Ketentuan Lain-Lain 

Terdapat beberapa aturan lain tentang skema pengampuan yang termaktub 
dalam KUH Perdata, terutama terkait hak-hak calon terampu. Bagi calon 
terampu yang tidak mampu melakukan aktivitas mengurus harta dan 
keperluan pribadi, pengadilan dapat mengutus pengampu sementara.57 Saat 
pengadilan menjatuhkan putusan pengampuan, segala tindak perdata yang 

 
55 CRPD, Pasal 3 Ayat (a). 
56 Tutik, Op. Cit., hal. 95. 
57 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 441. 
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dilakukan terampu di masa lampau dapat dibatalkan.58 Pengampuan 
menempatkan terampu setara dengan anak-anak secara hukum.59 Dengan 
demikian, jika terampu memiliki anak, kuasa perwalian atas anaknya 
dipindahkan kepada pengampu pula.60  

Pembatasan-pembatasan kapasitas legal ODP bukan hanya termaktub di 
KUH Perdata tetapi juga peraturan-peraturan lain yang semestinya menjaga 
HAM ODP. UU Disabilitas yang disusun dengan semangat menyelaraskan 
hukum Indonesia dengan CRPD malah mendukung pencabutan kecakapan 
orang dengan disabilitas melalui penetapan pengadilan.61 Sekalipun 
peraturan ini mensyaratkan kehadiran dokter, psikolog, dan/atau psikiater 
atau setidak-tidaknya surat dari mereka62, peraturan ini tetap memberikan 
kewenangan penuh bagi pengadilan untuk mengalihkan kemampuan 
seseorang untuk mengambil keputusan. 

Menyangkut permasalahan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan 
(decision-making), UU Kesehatan jiwa belum cukup kuat dalam melindungi 
HAM ODP. Undang-Undang ini mengatur bahwa ODP berhak memberi 
persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya63 dan 
mengolah sendiri harta benda miliknya atau yang diserahkan kepadanya64. 
Sayangnya, persetujuan tindakan medis yang seharusnya diberikan oleh 
ODP, dapat dianulir ketika ia dianggap tidak cakap membuat keputusan.65 
Penentuan ketidakcakapan ini dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran 
jiwa maupun dokter yang pada saat itu sedang berjaga66. 

 

 

 
58 Ibid., Pasal 447. 
59 Ibid., Pasal 452. 
60 Ibid., Pasal 453. 
61 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 32. 
62 Ibid., Pasal 33 Ayat (2). 
63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, pasal 70 Ayat 1(d). 
64 Ibid., Pasal 70 Ayat 1(h). 
65 Ibid., Pasal 21 Ayat (3). 
66 Ibid., pasal 21 Ayat (4). 
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F. Ketentuan CRPD 

Isi dari CRPD terangkum di tabel berikut:  

1. Tujuan 2. Definisi 3. Prinsip 
Umum 

4. Kewajiban 
Umum 

5. Kesetaraan 
dan 
Nondiskrimin
asi 

6. Penyandang 
Disabilitas 
Perempuan 

7. Penyandang 
Disabilitas 
Anak 

8. Peningkatan 
Kesadaran 

9. 
Aksesibilitas 

10. Hak untuk 
Hidup 

11. Situasi 
Berisiko dan 
Darurat 
Kemanusiaan 

12. Kesetaraan 
Pengakuan di 
Hadapan 
Hukum 

13. Akses 
terhadap 
Keadilan 

14. Kebebasan 
dan Keamanan 
Penyandang 
Disabilitas 

15. Kebebasan 
dari Penyiksaan 
dan Perlakuan 
atau 
Penghukuman 
lain yang 
Kejam, Tidak 
Manusiawi, 
atau 
Merendahkan 
Martabat 
Manusia 

16. Kebebasan 
dari 
Eksploitasi, 
Kekerasan, dan 
Pelecehan 

17. 
Melindungi 
Integritas 
Penyandang 
Disabilitas 

18. Kebebasan 
Bergerak dan 
Kewarganegara
an 

19. Hidup 
Secara Mandiri 
dan Dilibatkan 
Dalam 
Masyarakat 

20. Mobilitas 
Pribadi 

21. 
Kebebasan 
Berekspresi 
dan 
Berpendapat, 

22. 
Penghormatan 
terhadap 
Privasi 

23. 
Penghormatan 
terhadap 
Rumah dan 
Keluarga 

24. Pendidikan 
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serta Akses 
Terhadap 
Informasi 
25. Kesehatan 26. Habilitasi 

dan 
Rehabilitasi 

27. Pekerjaan 
dan Lapangan 
Pekerjaan 

28. Standar 
Kehidupan dan 
Perlindungan 
Sosial Yang 
Layak 

29. Partisipasi 
dalam 
Kehidupan 
Politik dan 
Publik 

30. Partisipasi 
dalam Kegiatan 
Budaya, 
Rekreasi, 
Hiburan, dan 
Olah Raga 

31. Statistik 
dan 
Penggumpulan 
Data 

32. Kerja Sama 
Internasional 

33. 
Implementasi 
dan 
Pengawasan 
Nasional 

   

Hak-hak yang ditunjukkan oleh tabel di atas bukanlah hak-hak baru di 
hukum internasional. Namun, CRPD menyediakan fokus disabilitas spesifik 
pada setiap hak ini. CRPD mengklarifikasi kewajiban dan tanggung jawab 
negara untuk menghormati dan memastikan pemenuhan hak yang setara 
bagi orang dengan disabilitas.67  

Sebagai konvensi internasional tentang penyandang disabilitas, CRPD 
menjunjung penghormatan dan partisipasi orang dengan disabilitas. Pada 
pasal pertamanya, konvensi ini telah menyatakan tujuannya untuk 
mempromosikan, melindungi, dan memastikan bahwa penyandang 
disabilitas dapat menikmati hak-haknya dan kebebasan fundamentalnya.68 
Pasal ini mendukung HAM penyandang disabilitas, termasuk di antaranya 
ODP, yang tidak perpijak pada konsep belas kasih (charity), melainkan 

 
67 United Nations, 2007, Handbook for Parliamentarians on the Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities and Its Optional Protocol, can be accessed at 
https://www.un.org/disabilities/documents/toolaction/ipuhb.pdf. 
68 CRPD, Pasal 3 Ayat (a). 

https://www.un.org/disabilities/documents/toolaction/ipuhb.pdf
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otoritas diri. Menikmati hak berarti dapat menggunakan apa yang sejak awal 
melekat pada dirinya, juga kebebasan menentukan pilihan untuk diri sendiri 
sebagai sesuatu yang sifatnya fundamental. Pijakan ini tercermin dari 
penempatan prinsip penghormatan (respect) pada martabat manusia dan 
otonomi individu69, nondiskriminasi70, dan partisipasi penuh yang efektif71 
bagi penyandang disabilitas. 

Konseptualisasi disabilitas di dalam CRPD mengakui penyingkiran sosial 
yang dilakukan sejak masa lalu terhadap orang dengan disabilitas.72 Model 
HAM di dalam disabilitas, sebagaimana yang seringkali disebut, 
mempromosikan sebuah pandangan bahwa intervensi sosial dan kebijakan 
negara harus berorientasi kepada inklusi dan aksesibilitas; dengan demikian, 
bukan individu yang harus menyesuaikan diri untuk melakukan integrasi, 
tetapi masyarakat secara umum yang harus lebih mudah diakses dan inklusif. 
Rancangan yang tidak mempertimbangkan disabilitas membuat tidak 
teraksesnya fasilitas publik secara fisik dan sosial.  

Terdapat paling tidak dua pasal di dalam CRPD – pasal 12 dan 19 – yang 
mencerminkan perubahan cara pikir untuk melihat disabilitas. Keduanya 
relevan dengan isi laporan ini.  

 

Article 12 – Kesetaraan Pengakuan di Hadapan Hukum 

Pasal 12 dari CRPD mengelaborasikan hak atas pengakuan yang setara di 
hadapan hukum bagi penyandang disabilitas. Pasal 12(1) menyatakan bahwa 
orang dengan disabilitas memiliki hak unuk diakui sebagai subjek hukum.73 
Pasal 12(2) mendikte, “Negara-Negara Pihak harus mengakui bahwa 

 
69 Ibid. 
70 Ibid., Pasal 3 Ayat (b). 
71 Ibid., Pasal 3 Ayat (c). 
72 T Degener, ‘A Human Rights Model of Disability’ in P Blanck and E Flynn (eds), 
Routledge Handbook of Disability Law and Human Rights (Routledge, 2017). 
73 CRPD Art 12(1). Lihat UN Office of the High Commissioner for Human Rights, 
Background Conference Document Prepared by the Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights: Legal Capacity (2005) <www.un.org>. 
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penyandang disabilitas memiliki kapasitas hukum yang setara dengan 
lainnya di semua aspek kehidupan.” 

Pengertian ‘kapasitas hukum’ dan kepemilikannya ‘di semua aspek 
kehidupan’ telah menjadi bahan perdebatan. Secara ringkas, CRPD 
menggunakan definisi kapasitas hukum yang terdiri dari dua elemen: 
kedudukan hukum (legal standing) dan kemampuannya untuk bertindak 
sesuai dengan kedudukan tersebut (legal agency). 74 Pasal 12(3) 
menempatkan kewajiban Negara Pihak untuk ‘mengambil kebijakan yang 
sesuai untuk menyediakan akses oleh penyandang disabilitas dalam bentuk 
dukungan yang mungkin diperlukan oleh mereka dalam melaksanakan 
kapasitas hukum mereka’.75 Ketentuan ini yang seringkali diterjemahkan 
menjadi asal dari kewajiban Negara Pihak untuk menyediakan sistem 
dukungan dalam pengambilan keputusan (supported decision-making).76 
Pasal 12(4) mewajibkan adanya perlindungan yang dibutuhkan bagi 
seseorang untuk menjalankan kapasitas hukumnya.77 

Komite CRPD berpandangan bahwa masihbanyak sistem hukum di dunia 
yang menerapkan mekanisme pengambilan keputusan substitusi 
(subtitute decision-making), sebuah aturan yang telah dilarang dalam Pasal 
12 CPRD.78  Pengampuan adalah contoh utama dalam pengambilan 
keputusan substitusi karena ia memampukan anggota keluarga, tenaga 
kesehatan, pejabat pemerintah, dan orang lain untuk membuat keputusan 
atas nama orang dewasa dengan disabilitas, yang seringkali diambil atas 
dasar ‘kepentingan terbaik’. Secara historis, mekanisme ini menyebabkan 
pencabutan seseorang dari komunitasnya dan penempatan mereka ke 
institusi. Di Indonesia, kerangka hukum pengampuan dan kepercayaan yang 
terkandung di dalamnya tentang inkompetensi ODP telah menyebabkan 

 
74 CRPD, Pasal 12 Ayat (1). 
75 CRPD, Pasal 12 Ayat (3). 
76 Gerard Quinn, ‘Personhood and Legal Capacity: Perspectives on the Paradigm Shift 
of Article 12 CRPD’ (Paper presented at the Conference on Disability and Legal 
Capacity under the CRPD, Harvard Law School, Boston, 20 February 2010) 16 
<www.nuigalway.ie>. 
77 CRPD, Pasal 12 Ayat (4). 
78 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Op. Cit. 
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berbagai pelanggaran HAM kepada ODP, seperti penahanan sewenang-
wenang, kekerasan fisik dan seksual, serta sterilisasi paksa.79 

Secara kontras, menurut Komite CRPD dan agensi PBB lainnya, CPRD 
mempromosikan sistem dukungan dalam pengambilan keputusan, di mana 
‘hak, kehendak dan pilihan’ orang dengan disabilitas adalah pertimbangan 
paling penting. Dukungan harus ditawarkan untuk membantu individu 
menjalankan kehendak dan pilihannya sesuai dengan hukum. Menurut 
Komite CRPD: 

Negara pihak harus secara holistik memeriksa semua komponen 
hukum untuk memastikan hak orang dengan disabilitas atas 
kapasitas hukum tidak dibatasi berdasarkan kriteria yang tidak 
setara dengan orang lain. Secara historis, orang dengan disabilitas 
telah diingkari haknya atas kapasitas hukum di banyak area di bawah 
rezim pengambilan keputusan substitusi yang bersifat diskriminatif, 
sebagaimana contohnya dengan pengampuan, perwalian, dan 
hukum kesehatan jiwa yang memperbolehkan penanganan paksa. 
Praktik-praktik ini harus dihapus untuk memastikan bahwa kapasitas 
hukum yang penuh bisa dikembalikan ke orang dengan disabilitas 
dengan basis yang setara dengan orang lain. 

Pasal 12 dari konvensi mengafirmasi bahwa semua orang dengan 
disabilitas memiliki kapasitas hukum penuh. Kapasitas hukum telah 
dicabut dari banyak kelompok berdasarkan prasangka sepanjang 
sejarah, contohnya perempuan (biasanya disebabkan pernikahan) 
dan minoritas etnis. Namun, orang dengan disabilitas tetap menjadi 
kelompok yang kapasitas hukumnya masih sering diambil oleh 
berbagai sistem hukum di dunia. Hak atas pengakuan yang setara di 
hadapan hukum mengimplikasikan bahwa kapasitas hukum adalah 
sebuah atribut yang universal dan inheren di diri semua orang 
berkat kemanusiaan mereka dan harus ditegakkan untuk orang 
dengan disabilitas menggunakan dasar yang setara dengan yang 
lain. Kapasitas hukum adalah sesuatu yang harus ada dalam 
pelaksanaan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kapasitas 

 
79 Yosua Octavian, Disabilitas Psikososial dalam Sengkarut Hukum HAM, (Jakarta: LBH 
Masyarakat, 2020). 
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ini mendapatkan signifikansi khusus bagi orang dengan disabilitas 
ketika mereka membuat keputusan-keputusan penting berkaitan 
dengan kesehatan, pendidikan dan pekerjaan mereka. Pencabutan 
kapasitas hukum bagi orang dengan disabilitas telah, di banyak 
kasus, menyebabkan mereka kehilangan hak fundamental mereka, 
termasuk hak untuk memilih, hak untuk menikah dan membentuk 
keluarga, hak reproduksi, hak asuh, hak untuk memberikan 
persetujuan atas hubungan intim dan penanganan medis, serta hak 
atas kebebasan.80 

Kapasitas untuk bertindak dan membuat keputusan sendiri merupakan hal 
penting untuk menjalankan HAM yang lain. Atas alasan ini, kapasitas hukum 
seringkali disebut sebagai gerbang menuju hak lain. Namun, orang dengan 
disabilitas, terutama mereka dengan disabilitas intelektual dan psikososial, 
telah diambil haknya untuk mengontrol kehidupan mereka sendiri dan untuk 
dipertimbangkan sebagai agen dan subjek hukum. Mereka telah 
diasumsikan tidak mampu untuk hidup secara mandiri dan karenanya telah 
menjadi subjek dari peraturan-peraturan yang terlampau protektif.  

 

Pasal 19 – Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan Dalam Masyarakat 

Pasal 19 CRPD menegakkan hak untuk hidup secara mandiri dan untuk 
dilibatkan di dalam masyarakat, berlandaskan pilihan yang setara dengan 
yang lain. Pelaksanaan hak ini berimplikasi pada orang dengan disabilitas 
memiliki hak untuk membuat pilihan mereka sendiri dan hidup di lingkungan 
yang memampukan mereka untuk melakukan itu. Pasal ini bertujuan untuk 
mencegah penelantaran, institusionalisasi dan segregasi dalam lingkungan 
yang domestik, dan berupaya menghilangkan ketentuan-ketentuan hukum 
yang berdampak pada tercerabutnya hak orang dengan disabilitas atas 
pilihan dan memaksa mereka untuk hidup di dalam institusi atau lingkungan 
yang tersegregasi.81 Untuk menjamin orang dengan disabilitas bisa 
menikmati hak-hak mereka yang penting, kebijakan-kebijakan yang tersedia 
harus menjamin baik layanan target (seperti dukungan di rumah seperti 

 
80 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Op. Cit., paragraf 7-8. 
81 Thematic study on the right of persons with disabilities to live independently and 
be included in the community, A/HRC/28/37, paragraf 13. 
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bantuan untuk merawat diri sendiri) dan akses ke layanan komunitas dan 
fasilitas terdekat untuk populasi umum (seperti aksesibilitas ke layanan 
transportasi umum, bangunan, dan fasilitas-fasilitas privat yang terbuka bagi 
publik).  

 

Kewajiban Negara di bawah CRPD 

Sejalan dengan CRPD, Indonesia sebagai negara anggota memiliki kewajiban 
untuk mengubah regulasi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip CRPD. 
Sebagai contoh, kebijakan Indonesia tentang pengampuan yang sekarang 
berlaku melanggar CRPD. CRPD juga menawarkan prinsip dukungan, yang 
termasuk dukungan dari profesional terlatih yang bisa membantu ODP 
menghadapi halangan sosial.82 Dukungan ini bukan berarti menggantikan 
ODP dalam membuat keputusan, tapi meneguhkan kembali hak mereka atas 
kapasitas hukum dan menghargai kontribusi mereka dalam dalam 
kehidupan sosial.83 

Kebebasan yang fundamental bagi ODP untuk membuat keputusan dengan 
basis yang setara dengan yang lain tidak membebaskan negara dari 
kewajiban untuk menyediakan dukungan bagi orang dengan disabilitas. 
Karena gangguan fisik yang mereka alami ditambah dengan kombinasi 
faktor-faktor di masyarakat yang melumpuhkan, ODP menghadapi kendala 
aksesibilitas yang menghalangi mereka dari berpartisipasi secara stara di 
masyarakat bersama dengan orang nondisabilitas. CRPD mengharuskan 
pemerintah untuk menyediakan berbagai macam bentuk dukungan,84 
mempromosikan asistensi dan dukungan,85 serta memastikan aksesiblitas 
bagi orang dengan disabilitas.  

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, CRPD juga mengharuskan pemerintah 
untuk menjamin kapasitas hukum orang dengan disabilitas dengan basis 
yang setara dengan orang lain. CRPD menuntut negara untuk mengakui 
kapasitas hukum bagi orang dengan disabilitas di semua aspek kehidupan, 

 
82 CRPD, Pasal 4 Ayat 1(i). 
83 Ibid., Pasal 8 Ayat 1(c). 
84 Ibid., Pasal 9 Ayat 2(e). 
85 Ibid., Pasal 9 Ayat 2(f). 
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dan menyediakan dukungan bagi mereka untuk melaksanakan kapasitas 
hukum itu.86 Kapasitas hukum seseorang tidak bisa dicabut sebagaimana 
yang terjadi dalam sistem pengampuan. Komite CRPD mengusulkan sistem 
dukungan dalam pengambilan keputusan ketimbang sistem pengampuan.87 
Mereka menuntut negara untuk memastikan semua upaya telah dijalankan 
untuk memberikan proteksi menyeluruh dan efektif bagi ODP dan orang 
dengan disabilitas lain.88 

Selain itu, CRPD juga mengusung konsep “consent” atau persetujuan, baik 
dalam hal pernikahan89 maupun pengambilan tindakan medis dan 
eksperimen90. Mengutamakan persetujuan dari orang dengan disabilitas 
adalah suatu bentuk penghormatan terhadap martabat mereka sebagai 
manusia. Sebaliknya, pengabaian pendapat dan keputusan ODP akan 
mencederai penegakan HAM.  

 
86 Ibid., Pasal 12 Ayat (2). 
87 Ibid., Pasal 12 Ayat (3). 
88 Ibid., Pasal 12 Ayat (4). 
89 Ibid., Pasal 23 Ayat 1(b) 
90 Ibid,, Pasal 15 Ayat 1. 
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III. GAMBARAN KASUS 

 

Setelah menganalisis kerangka hukum yang mendasari pengampuan, 
laporan ini akan membahas mengenai implementasinya. Melalui metode 
pengumpulan yang sudah terjabarkan di bagian pendahuluan, penelitian ini 
menemukan 49 penetapan pengampuan yang dikeluarkan pengadilan di 
seluruh Indonesia dari tahun 2015-2018.  

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pertimbangan utama dalam memilih 
2015 sebagai awal tahun pengumpulan data adalah karena pada tahun itu 
UU Keswa lahir. Lebih dalam lagi, undang-undang yang berasaskan keadilan 
dan perlindungan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada 
orang dengan disabilitas psikososial (ODP) untuk memperoleh haknya 
sebagai warga negara Indonesia.91 Dengan demikian, seharusnya terjadi 
perubahan sistemik untuk menjaga hak ODP, termasuk ketika mereka 
menjadi subjek dari hukum pengampuan, setelah tahun 2015.  

Bab ini dibagi menjadi lima bagian: 
1) Jumlah penetapan pengampuan per tahun; 
2) Karakteristik pengadilan;  
3) Rentang waktu permohonan;  
4) Karakteristik para pihak; dan  
5) Tujuan pemohonan.  

Peneliti melakukan upaya untuk menganonimkan pihak-pihak yang terlibat, 
seperti nama pihak-pihak dan karakteristik yang bisa 
mengidentifikasikannya.92 

  

 

 
91 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 2. 
92 Hukum Indonesia menekankan pentingnya hak atas privasi, terutama yang 
menyangkut individu yang berhadapan dengan hukum. Hal ini diatur dalam Undang-
Undang Dasar, Pasal 28G Ayat (1), dan dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 50/PUU-VI/2008.   
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A. Jumlah Penetapan Pengampuan per Tahun 

Dari periode empat tahun (2015-2018), dokumen penetapan pengampuan 
yang paling banyak kami peroleh adalah berada pada tahun 2015 dengan 
jumlah 29 dokumen penetapan. Kemudian disusul tahun 2017 dengan 8 
dokumen penetapan, lalu di tahun 2016 dengan 7 dokumen penetapan dan 
terakhir di tahun 2018 dengan 5 dokumen penetapan (lihat Diagram 3.1).  

Penurunan per tahun ini bisa saja diinterpretasikan sebagai hasil dari UU 
Penyandnag Disabilitas pada April 2016. Namun, salah satu kelemahan dari 
metode penelitian ini adalah peneliti tidak bisa memastikan bahwa semua 
penetapan tentang pengampuan betul-betul sudah diunggah ke website 
Mahkamah Agung. Ada kemungkinan adanya tambahan dokumen yang 
baru diunggah setelah periode pengumpulan. 

Diagram 3.1. Tahun Perkara Penetapan 

 

 

B. Karakteristik Pengadilan 

Untuk mengadili perkara perdata, Indonesia memiliki dua jenis pengadilan, 
yakni pengadilan negeri dan pengadilan agama. Pengadilan Agama 
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berwenang untuk memberikan dan mengeluarkan penetapan terkait asal-
usul/pengangkatan seorang anak berdasarkan hukum Islam, penentuan ahli 
waris, dan penentuan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan 
dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah.93 Sekalipun kewenangan pengadilan 
agama yang terbentuk di masa kejayaan kerajaan-kerajaan Islam di 
Indonesia semakin banyak sejak reformasi94, perluasan ini tidak termasuk ke 
kewenangan menjatuhkan penetapan pengampuan.  Namun perluasan 
kewenangan ini tidak pernah sampai ke permasalahan pengampuan orang 
dewasa. Pasal 436 KUH Perdata dan pasal 32 pada Undang-Undang 
Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa hanya pengadilan negeri yang 
berhak mengeluarkan dan memberikan penetepan pengampuan bagi orang 
yang memohon. Sekalipun demikian, penelitian ini menemukan pengadilan 
agama mengadili 6 dari 49 kasus yang diperoleh. Sisa 43 kasus yang lain 
disidang di pengadilan negeri (lihat Diagram 3.2). 

Diagram 3.2. Jenis Pengadilan yang Mengadili Permohonan 
Pengampuan 

 

 

 
93 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama. 
94 Idri, 2009, “Religious Court in Indonesia: History and Prospect,” Journal of 
Indonesian Islam Vol 03 Number 02.  
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Kekeliruan pendaftaran perkara ini menunjukkan buruknya mekanisme 
seleksi perkara (utamanya melibatkan staf-staf administrasi perkara dan 
ketua pengadilan). Sekalipun hakim terikat dengan asas ius curia novit yang 
menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara apapun karena 
hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum95, tetap 
diperlukan batasan perkara apa yang bisa masuk ke satu pengadilan. 
Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan hakim memiliki kompetensi 
untuk mengadili suatu perkara.  

Kompetensi hakim dan pengadilan dalam mengadili perkara pengampuan 
sangat penting. Apalagi isu tentang gangguan jiwa serta halangan sosial 
yang dihadapi orang yang memilikinya merupakan jenis pengetahuan yang 
sangat teknis dan akademis. Menurut seorang ahli hak disabilitas, masih 
banyak hakim yang memukul rata orang dengan disabilitas mental, baik 
disabilitas psikososial maupun intelektual, sebagai seseorang yang tidak 
memiliki kapasitas hukum. Namun ada pula hakim-hakim yang sangat 
berhati-hati dalam memberikan keputusan tentang pengampuan.96    

Pengadilan yang mengadili permohonan pengampuan bagi ODP harus 
memastikan bahwa hakimnya dilatih dengan mata ajar kedokteran 
kehakiman. Selama ini, mata ajar kedokteran kehakiman yang membahas 
persinggungan antara aspek kesehatan, termasuk kesehatan jiwa, dan 
hukum masih menjadi mata ajar pilihan di akademi.97 Padahal pengetahuan 
tentang kesehatan jiwa dan disabilitas, beserta persinggungannya dengan 
sektor hukum, sangat penting bagi hakim dalam mengadili permohonan 
pengampuan. 

Penelitian ini juga berusaha mengetahui penyebaran wilayah perkara 
pengampuan. Berikut adalah tabel yang merinci pengadilan-pengadilan 
mana saja yang mengeluarkan penetapan pengampuan.  

 

 

 
95 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 821. 
96 FGD dengan ahli pada tanggal 18 Juli 2019 di Jakarta. 
97 FGD dengan ahli pada tanggal 18 Juli 2019 di Jakarta. 
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Tabel 3.1. Nama Pengadilan yang Mengadili Permohonan 
Pengampuan 

No. Nama Pengadilan Jumlah 
1 Pengadilan Negeri Bandung 4 
2 Pengadilan Negeri Surabaya 3 
3 Pengadilan Negeri Surakarta 3 
4 Pengadilan Agama Jakarta Selatan 2 
5 Pengadilan Negeri Blora 2 
6 Pengadilan Negeri Gianyar 1 
7 Pengadilan Negeri Jombang 2 
8 Pengadilan Negeri Kalianda 2 
9 Pengadilan Negeri Kudus 2 
10 Pengadilan Negeri Sukoharjo 2 
11 Pengadilan Agama Bantul 1 
12 Pengadilan Agama Majalengka 1 
13 Pengadilan Agama Salatiga 1 
14 Pengadilan Agama Sleman 1 
15 Pengadilan Negeri Atambua 1 
16 Pengadilan Negeri Banyuwangi 1 
17 Pengadilan Negeri Blitar 1 
18 Pengadilan Negeri Boyolali 1 
19 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 1 
20 Pengadilan Negeri Jakarta Utara 1 
21 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri 1 
22 Pengadilan Negeri Kediri 1 
23 Pengadilan Negeri Kotamobagu 1 
24 Pengadilan Negeri Lamongan 1 
25 Pengadilan Negeri Madiun 1 
26 Pengadilan Negeri Malang 1 
27 Pengadilan Negeri Pematang 

Siantar 
1 

28 Pengadilan Negeri Prabumulih 1 
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29 Pengadilan Negeri Rantau 1 
30 Pengadilan Negeri Semarang 1 
31 Pengadilan Negeri Semarapura 1 
32 Pengadilan Negeri Sidikalang 1 
33 Pengadilan Negeri Tegal 1 
34 Pengadilan Negeri Temanggung 1 
35 Pengadilan Negeri Wonogiri 1 
36 Pengadilan Negeri Yogyakarta 1 

Total 49 
 

Fakta menarik yang bisa didapatkan dari data di atas adalah bagaimana 
pengampuan sebagian besar terjadi di pulau Jawa. Hanya terdaftar beberapa 
perkara yang disidang di luar Jawa, yakni di Gianyar, Kalianda, Atambua, 
Kotamobagu, Rantau, dan Sidikalang. Padahal data Riskesdas 2018 
menunjukkan tingginya prevalansi orang dengan psikotik di daerah-daerah 
luar Jawa, seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Barat.98 Ada 
kemungkinan pengadilan-pengadilan di luar Jawa tidak mengunggah 
penetapan pengadilan sesering pengadilan di Jawa. 

Data jenis dan wilayah pengadilan memperlihatkan bagaimana kewenangan 
absolut dan relatif dari pengadilan bekerja. Kewenangan absolut adalah 
kewenangan pengadilan dalam mengadili berdasarkan jenis perkaranya.99 
Seperti contoh, dalam kasus perceraian pasangan suami istri yang beragama 
Islam, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa 
perkara perceraian tersebut. Kewenangan relatif adalah kewenangan 
pengadilan mengadili berdasarkan wilayah atau yurisdiksinya.100 Seorang 
suami yang beragama Islam dan akan menggugat cerai isterinya harus 

 
98 Kementerian Kesehatan, Laporan Nasional Riskesdas 2018, (Jakarta: Lembaga 
Penerbit Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, diakses di 
http://labmandat.litbang.depkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2018/Lapora
n_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf, hal. 223. 
99 Lihat: https://klinikhukum.id/perbedaan-kewenangan-absolut-dan-kewenangan-
relatif-pengadilan/. 
100 Ibid. 

http://labmandat.litbang.depkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2018/Laporan_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf
http://labmandat.litbang.depkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2018/Laporan_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf
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memasukkan gugatannya di Pengadilan Agama yang yurisdiksinya 
mecangkup alamat sang istri. Alamat istri tersebut adalah contoh 
kewenangan relatif Pengadilan Agama bersangkutan.  

Hukum secara jelas menyatakan bahwa pengadilan negeri memiliki 
kewenangan absolut atas kasus pengampuan, dengan kompetensi relatif 
dari beberapa pengadilan negeri untuk menentukan lokasi di mana 
pemohon dan termohon tinggal. Namun, hal ini tampaknya tidak terjadi: 
pengadilan agama masih bisa mengadili kasus pengampuan sekalipun tidak 
memiliki kewenangan absolut. 

 

C. Rentang Waktu Permohonan 

Untuk menguji kualitas persidangan pengampuan, penelitian ini juga 
menghitung rentang waktu permohonan pengampuan disidangkan di 
pengadilan (lihat Diagram 3.3.). Data tersebut diperoleh dengan menghitung 
jangka waktu antara tanggal perkara didaftarkan dan tanggal penetapan 
dikeluarkan.  

Diagram 3.3. Rentang Waktu Persidangan Permohonan 
Pengampuan 
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Hanya ada 47 kasus di mana rentang waktu bisa diidentifikasi. Rata-rata 
waktu sidang pengampuan adalah 22.04 hari. Rentang waktu ini bervariasi 
di banyak kasus. Yang paling cepat adalah proses persidangan yang digelar 
oleh Pengadilan Negeri Kudus pada tahun 2015 yang hanya membutuhkan 
1 hari dalam prosesnya.101 Sebaliknya, rentang waktu terlama terjadi di 
perkara pengampuan yang diproses oleh Pengadilan Negeri Tegal yang 
memakan waktu 85 hari karena pemohon tidak menghadiri agenda-agenda 
sidang selanjutnya. Akhirnya, hakim menyatakan permohonan tersebut 
gugur karena pemohon tidak serius dalam berperkara.102  

Sekalipun tidak ada ketentuang tentang rentang waktu, pengadilan tetap 
wajib menaati asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.103 
Mahkamah Agung mengatur jangka waktu maksimal berperkara di tingkat 
pertama (pengadilan negeri) selama 5 bulan.104 Konsekuensinya, proses 
permohonan pengampuan pun tidak boleh melebihi batas waktu 5 bulan 
seperti yang telah tertuang di peraturan tersebut. Semua perkara 
pengampuan yang ditemukan tidak melanggar batas waktu ini.  

Namun, sebagaimana yang akan dijelaskan di Bab 4, proses pembuktian 
dalam permohonan pengampuan dapat memakan waktu panjang. 
Pengadilan perlu melakukan pemeriksaan bukti-bukti, keterangan saksi, dan 
keterangan orang yang dimintakan pengampuan tersebut. Terlebih lagi, 
sidang pengampuan mengadili perkara yang membutuhkan pengetahuan 
khusus di bidang disabilitas dan gangguan jiwa. Karena inilah, UU Disabilitas 
mensyaratkan adanya penegak hukum, termasuk di antaranya hakim, untuk 
meminta pertimbangan dari dokter, tenaga kesehatan, psikolog dan pekerja 
sosial sebelum memeriksa orang dengan disabilitas.105 Agak mustahil hal ini 

 
101 Putusan Nomor: 101/PDT.P/2015/PN.KDS 
102 Putusan Nomor: 12/PDT.P/2015/PN.TGL 
103 “Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan,” hukumonline.com, diakses 
di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-
sederhana--cepat--dan-biaya-ringan/> 
104 Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 
(Empat) Lingkungan Peradilan. 
105 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 30 ayat 
(1). 



 

 

Asesmen Hukum Pengampuan Indonesia | 33 

dilakukan oleh persidangan-persidangan pengampuan yang hanya 
memakan waktu kurang dari satu minggu.  

Dari data ini, sekalipun tidak ada perkara yang disidang melewati batas 
waktu yang ditentukan, beberapa perkara tampaknya diputuskan terlalu 
cepat. Penetapan pengampuan seharusnya bukanlah sesuatu yang bisa 
dengan mudah diberikan. Beberapa persidangan yang seperti dilakukan 
sesingkat mungkin malah mengindikasikan bahwa hakim tidak serius dalam 
mendalami sebuah permohonan yang bisa menentukan hidup ODP 
selamanya setelah penetapan itu keluar. 

 

D. Karakteristik Para Pihak 

Selain karakteristik pengadilan dan proses persidangan, penelitian ini juga 
menganalisis data demografi pemohon pengampuan. Datanya meliputi jenis 
kelamin, usia, serta pekerjaan pemohon. Ketiga informasi itu seyogyanya 
tersedia di dalam suatu dokumen pengadilan. Sayangnya, masih banyak 
dokumen yang penelitian ini himpun tidak menuliskan informasi-informasi 
tersebut. Adapun data yang berhasil diperoleh adalah sebagai berikut: 

Karakteristik Pemohon 

Dari 49 pemohon, 28 di antaranya berjenis kelamin perempuan dan 16 
berjenis kelamin laki-laki. Lima dokumen penetapan pengampuan tidak 
secara jelas menuliskan apa jenis kelamin dari si pemohon.  

Diagram 3.4. Jenis Kelamin Pemohon 
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Mayoritas pemohon (36) adalah orang dewasa (berusia 18-65 tahun). 
Terdapat 4 pemohon lansia (berusia di atas 65 tahun), dan 9 kasus di mana 
usia dari pemohon tidak diketahui (lihat Diagram 3.5). Tidak ada pemohon 
yang berusia anak-anak. 

Diagram 3.5. Usia Pemohon 

 

Pekerjaan pemohon bisa menjadi pertimbangan penting dalam menentukan 
permohonan pengampuan. Pekerjaan bisa mengindikasikan apakah 
pemohon memiliki fasilitas, waktu, dan kemampuan memadai untuk 
menjaga termohon, Pekerjaan dari pemohon di perkara pengampuan 
terdeskripsikan melalui Diagram 3.6 di bawah: 
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Diagram 3.6. Pekerjaan Pemohon 

 

 

Karakteristik Termohon  

Sebelum mendalami karakteristik termohon, perlu dijelaskan terlebih dahulu 
bahwa ada perbedaan jumlah perkara dan jumlah termohon. Dari 49 
dokumen penetepan pengadilan, penelitian ini mengidentifikasi 52 
termohon. Hal ini disebabkan oleh adanya tiga penetapan pengadilan yang 
memberikan kuasa pengampuan atas dua orang termohon. Tidak ada 
peraturan yang menyebutkan bahwa satu permohonan pengampuan bisa 
ditujukan untuk dua orang. Kekosongan hukum ini memampukan seorang 
pemohon untuk mengajukan lebih dari satu orang untuk diampu. 

Mayoritas termohon (30) adalah laki-laki. Ada 21 termohon perempuan dan 
1 termohon yang jenis kelaminnya tidak bisa teridentifikasi (lihat Diagram 
3.7). 
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Diagram 3.7. Jenis Kelamin Termohon 

 

Mayoritas termohon (31) berusia dewasa (18-65 tahun) (lihat Diagram 3.8). 
Terdapat 6 orang lansia (di atas 65 tahun). Ada 15 berkas yang tidak 
menyebutkan usia termohon. 

Diagram 3.8. Usia Pemohon 

 

 

Hubungan termohon dengan pemohon 

Pasal 434 KUH Perdata sudah menyebutkan siapa-siapa saja yang berhak 
mengajukan permohonan pengampuan, yaitu “keluarga sedarah dalam garis 
lurus dari si ODP tersebut” dan “keluarga di garis samping sampai derajat 
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keempat”. Untuk melihat kepatuhan pengadilan atas peraturan ini, kami 
menyelidiki hubungan antara pemohon dan termohon.  

Seperti yang bisa dilihat dari Diagram 3.9 di bawah, di mayoritas kasus (27) 
pemohon adalah saudara kandung dari termohon. Ada 6 kasus di mana 
termohon adalah istri dari pemohon dan 2 kasus di mana termohon adalah 
suami pemohon; 7 kasus di mana termohon adalah ibu dari pemohon, dan 
1 ksus di mana termohon adalah ayah dari pemohon; serta 8 kasus di mana 
termohon adalah anak dari pemohon. Semua kasus yang terkumpul 
mematuhi ketentuan pasal 434. 

Namun penelitian ini masih menemukan satu kasus di mana pemohon 
berasal dari cucu dari keponakan termohon, atau dalam bahasa lain, 
keluarga dari garis keenam.106 Anehnya permohonan pengampuan tersebut 
dikabulkan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang tanpa melihat 
kedudukan dari pemohon. Padahal pasal 435 KUH Perdata telah menunjuk 
jawatan kejaksaan sebagai pihak pengampu sekiranya termohon tidak 
memiliki suami/isteri dan tidak memiliki keluarga sedarah di Indonesia. 

Diagram 3.9. Hubungan Termohon dengan Pemohon 

 

 
106 Putusan Nomor: 88/Pdt.P/2015/PN.Jbg. 
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E. Tujuan Permohonan 

Selain melihat tahun kasus dan jenis pengadilan, penelitian ini juga 
mendalami tujuan-tujuan pemohon mengajukan pengampuan. Penelitian ini 
mengelompokkan tujuan-tujuan tersebut menjadi lima kategori (lihat 
Diagram 3.10), yakni: 

1. Kasus di mana pemohon menginginkan untuk menjual aset dari 
termohon atau membeli aset atas nama termohon; 

2. Kasus di mana pemohon menginginkan untuk mendapatkan akses 
atas warisan termohon;  

3. Kasus di mana pemohon menginginkan untuk mendapatkan gaji 
termohon;  

4. Kasus di mana pemohon menginginkan untuk melakukan tindakan 
hukum atas nama termohon; dan  

5. Lain-Lain. 
Diagram 3.10. Tujuan Permohonan 

 

Tujuan teratas adalah untuk jual-beli harta (14 permohonan). Pemohon 
seringkali mengajukan tujuan tambahan seperti akan menggunakan hasil 
penjualan untuk biaya berobat ODP yang diampunya.  

Tujuan permohonan kedua yang paling sering digunakan berkaitan dengan 
pembagian warisan (11 kasus). Dalam kasus semacam ini, para ahli waris dari 
satu keluarga menunjuk pemohon sebagai orang yang bertanggung jawab 
mengurusi warisan termohon.  
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Tujuan ketiga terbanyak adalah untuk mengambil hak upah (10 kasus). 
Tujuan ini dikemukakan di kasus-kasus di mana seorang ODP dulunya atau 
sampai saat permohonan ini diajukan menjadi pegawai negeri sipil ataupun 
pegawai swasta. Dalam kasus PNS, keluarga seringkali ingin menjadi 
pengampu untuk mengambilkan uang pensiun yang menjadi hak mereka 
setelah masa kerja mereka habis. Dalam kasus pegawai swasta, beberapa 
pemohon mengajukan pengampuan untuk mengambilkan upah atau 
pesangon ODP tersebut.  

Ada juga sembilan permohonan yang tujuan pengampuannya adalah untuk 
melakukan perbuatan hukum mewakili termohon. Namun, pemohon tidak 
merinci jenis tindakan hukum yang akan dilakukannya, entah itu 
menandatangani surat, membuat kontrak, beracara di depan persidangan, 
atau lain-lain. Alasan ini seolah menginginkan agar si pemohon dapat 
melakukan tindakan apapun untuk mewakili termohon dalam kehidupan 
sehari-hari. Dengan demikian, apabila dikabulkan, kewenangan pemohon 
menjadi tidak terbatas.  

Terdapat tujuh dokumen penetapan pengampuan yang tujuannya 
terklasifikasi ke kategori ‘lain-lain’. Yang dimaksudkan dengan tujuan lain-
lain ini seperti untuk mengurus pekerjaan ODP, untuk mencairkan uang dari 
cek, mengambil uang ganti rugi di pengadilan, untuk mengurus keperluan 
sehari-hari, dan mengurus harta. Tujuan-tujuan ini juga menitikberatkan 
kepada tujuan-tujuan ekonomi.  

Dari data di atas, tampak bahwa alasan utama pengajuan permohonan 
pengampuan adalah untuk tujuan-tujuan ekonomi/finansial, dan biasanya 
seputar harta dan gaji. Padahal CRPD sudah mewanti-wanti bahwa ODP 
harus tetap mendapatkan penghargaan dan perlindungan terkait hak atas 
ekonominya, termasuk di antaranya mengatur transaksi-transaksi 
ekonominya atau mendapatkan hak waris.107 Komite CRPD telah mencatat 
bahwa pengampuan seharusnya tidak menjadi sarana untuk mengatur 
harkat hidup ODP, mengingat dari begitu banyaknya kasus eksploitasi dan 
penipuan. 

Ada kemungkinan alasan lain mengapa keluarga mengajukan pengampuan. 
Salah satu alasannya bisa jadi kekhawatiran dari keluarga bahwa anggota 

 
107 CRPD, Pasal 12 Ayat (5). 
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keluarganya akan dianggap tidak cakap hukum di bawah hukum Indonesia, 
sehingga segala perjanjian hukum yang dia buat akan dianggap tidak 
berlaku. Kapasitas hukum adalah salah satu dari kriteria utama pembuatan 
perjanjian hukum.108 Dengan demikian, apabila ditemukan di kemudian hari 
bahwa pihak yang menandatangani adalah seseorang yang harusnya berada 
di bawah pengampuan, perjanjian hukum yang telah ia buat dapat 
dinyatakan batal demi hukum. Mengetahui ketentuan tersebut, pihak 
keluarga bisa saja khawatir bahwa perjanjian jual-beli atau akta warisan atas 
nama ODP tidak dianggap memiliki kekuatan hukum. Untuk 
mengantisipasinya, mereka pun melakukan permohonan pengampuan. 

 
108 KUH Perdata, Pasal 1320 juncto Pasal 1330. 
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IV. ALAT BUKTI 

 

Bab ini akan mendiskusikan berbagai tipe alat bukti yang dihadirkan selama 
persidangan 49 perkara pengampuan. Untuk mengerti bagaimana bukti-
bukti ini digunakan, ada baiknya jika ada sedikit paparan tentang peran alat 
bukti di hukum pidana dan perdata secara umum. 

Dalam suatu proses peradilan, baik itu pidana maupun perdata, alat bukti 
menjadi hal yang wajib. Kedudukan alat bukti dalam suatu perkara adalah 
untuk meyakinkan dan membuktikan suatu dalil atas dugaan terjadinya 
sengketa perkara. Dengan kata lain, proses pembuktian memiliki tujuan 
untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan 
dalam suatu persengketaan109 atau membuktikan kebenaran peristiwa yang 
terjadi.110 

Selama acara pembuktian pidana, hanya alat-alat bukti yang sah menurut 
undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.111 Hukum 
acara pidana menyebutkan beberapa alat bukti yang sah, antara lain 
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. 
Di luar alat-alat bukti yang sudah disebutkan tersebut, para pihak tidak dapat 
mempergunakan alat bukti lain. 

Dalam hukum acara perdata, alat-alat bukti yang dapat diajukan adalah bukti 
tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.112 Selain itu, ada 
juga pemeriksaan setempat (descente) sebagaimana yang diatur dalam pasal 
153 HIR dan ahli (expertise) sebagaimana yang diatur dalam pasal 154 HIR. 

 
109 R. Subekti, Bunga rampai Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 7. 
110 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 
1998), hal. 109. 
111 Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti, (Jakarta: 
Ghalia, 1983), hal. 19. 
112 Indonesia, Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 164, dan KUH Perdata, Pasal 
1866.. 
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Tabel di bawah dibuat untuk mempermudah pembedaan jenis alat bukti 
dalam acara pidana dan acara perdata ini: 

Tabel 4.1. Perbedaan Jenis Alat Bukti 

Acara Pidana 
(pasal 184 ayat (1) KUHAP) 

Acara Perdata 
(pasal 164 HIR) 

1. Keterangan saksi 1. Bukti tertulis 
2. Keterangan ahli 2. Bukti saksi 
3. Surat 3. Persangkaan 
4. Petunjuk 4. Pengakuan  
5. Keterangan terdakwa 5. Sumpah 

Dari tabel di atas tersebut, acara pidana dan acara perdata secara umum 
hanya memiliki dua jenis alat bukti yang sama, yaitu alat bukti saksi dan surat 
(vide: bukti tertulis). Kekuatan mengikat alat-alat bukti tersebut berbeda satu 
dengan yang lainnya karena hukum acara perdata memberikan tekanan 
besar pada alat bukti tulisan. Berbeda dengan surat dalam hukum acara 
pidana, alat bukti tulisan menjelaskan bahwa yang termasuk ke dalamnya 
haruslah akta bukti otentik. Alat bukti surat ini dianggap sebagai alat bukti 
yang sempurna (volledig), mengikat (bindend) dan menentukan (dwingende, 
bellisend) karena ia tidak akan dianggap benar sepanjang tidak ada bukti 
lawanan (tegen bewijs). 

Dari berkas penetapan pengadilan yang terkumpul, peneliti hanya bisa 
mengidentifikasi dua jenis alat bukti dalam permohonan pengampuan, yakni 
alat bukti surat dan keterangan saksi. Analisisnya seperti yang terangkum di 
bawah ini. 

 

A. Alat Bukti Surat 

Jumlah Dokumen 

Dari 49 dokumen penetapan pengadilan yang berhasil kami analisis, kami 
menemukan 57 alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan dan 
dipertimbangkan oleh hakim. Diagram 4.1 di bawah menunjukkan jumlah 
surat yang diajukan dalam satu perkara.  
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Diagram 4.1. Jumlah Surat dalam Satu Perkara 

 

Diagram di atas menunjukkan bahwa mayoritas pemohon (39) 
menghadirkan setidaknya satu alat bukti surat untuk menerangkan kondisi 
psikis dari si termohon. Ada juga satu pemohon yang menghadirkan dua alat 
bukti surat dan dua pemohon yang menghadirkan tiga alat bukti surat. 
Terakhir, penelitian ini menemukan satu perkara yang menghadirkan lima 
alat bukti surat sekaligus untuk menerangkan kondisi psikis dari si termohon. 
Dibandingkan perkara-perkara yang hanya menampilkan satu surat atau 
tidak sama sekali, perkara yang mengajukan lima alat bukti surat jelas 
memiliki daya pembuktian yang lebih baik karena bisa memberikan 
gambaran yang lebih utuh tentang kondisi kejiwaan termohon. 

Sekalipun bukti tertulis merupakan alat bukti terpenting dalam kasus 
perdata, masih ada enam perkara pengampuan di mana pemohon tidak 
membawa alat bukti surat yang menerangkan kondisi kesehatan termohon. 

 

Jenis Surat 

Dari 43 perkara yang melampirkan alat bukti surat, peneliti menemukan total 
52 surat yang berhubungan atau diduga berhubungan dengan kesehatan 
jiwa termohon. Alat bukti ini terklasifikasi menjadi tujuh kategori, 
sebagaimana yang ditunjukkan oleh Diagram 4.2 berikut. 
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Diagram 4.2. Jenis Surat dalam Perkara Pengampuan 

 

Dari 52 jumlah alat bukti tertulis yang kami kumpulkan, jumlah terbanyak 
adalah Surat Keterangan Kesehatan Jiwa (SKKJ) sebanyak 36 surat. Dokumen 
ini biasa berisi keterangan tempat termohon mendapatkan pemeriksaan 
sehingga memberikan asumsi bahwa termohon memang memiliki 
gangguan psikis yang didiagnosis oleh profesional kesehatan jiwa.  

Ada beberapa alat bukti tertulis yang cukup mirip dengan SKKJ, yakni kartu 
pasien (5), hasil pemeriksaan psikologis (2), surat riwayat perawatan (3), 
resep obat (2), dan surat rujukan (1). Surat-surat tersebut hanya menunjukan 
bahwa termohon merupakan seorang pasien yang pernah diperiksa, dirawat, 
mengonsumsi obat, atau bahkan dirujuk oleh instansi tertentu (contoh: 
puskesmas) ke lembaga medis yang lebih berkompetensi oleh karena 
dugaan gangguan psikis yang dialami oleh termohon. 

Terdapat 4 dokumen yang dikategorikan sebagai “tidak jelas”. Kategori ini 
digunakan untuk ‘surat pernyataan’ yang dikeluarkan oleh panti rehabilitasi 
swasta. Tidak ada keterangan tentang apa jenis pernyataan yang dikeluarkan 
oleh panti rehabilitasi ini.  

 

Kurangnya Perhatian atas Rentang Waktu Dokumen 

Banyak di antara SKKJ yang tidak dibuat dalam jangka waktu yang aktual 
dengan permohonan pengampuannya. Contohnya, permohonan penetapan 
pengampuan nomor: 14/PDT.P/2016/PN.SRP di Pengadilan Negeri 
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Semarapura, menghadirkan SKKJ yang dikeluarkan oleh dokter dari Rumah 
Sakit Jiwa Bangli tertanggal 23 Oktober 2012. Padahal permohonan 
pengampuan baru didaftarkan pada tanggal 25 Januari 2016. Surat ini 
dengan demikian mengasumsikan bahwa gangguan jiwa termohon tetap 
dan konsisten selama tiga tahun. 

Lamanya periode antara diagnosis sampai dengan permohonan 
pengampuan menunjukkan masih tidak pahamnya aparat penegak hukum 
dengan materi kesehatan jiwa. Tidak semua gangguan psikis bersifat 
permanen. Skizofrenia contohnya adalah permasalahan kejiwaan yang 
bersifat episodik, bukan menetap. Karena sifat episodiknya, orang dengan 
skizofrenia tak selalu berada dalam kondisi yang disebut tidak mampu 
berpikir/berbuat secara rasional. Ada waktu-waktu di mana mereka mampu 
menggunakan akal dan pikirannya sebagaimana orang nondisabilitas. Ketika 
gangguan skizofrenia dapat tertangani dengan baik dan mendapat 
dukungan yang positif dari lingkungan sekitar, semakin minimal dampak-
dampak negatif muncul.113 

 

Kurangnya Informasi Tentang Penerbit Dokumen 

Permasalahan lain yang ada di kehadiran SKKJ dalam perkara pengampuan 
adalah adanya beberapa surat tidak menjelaskan siapa pihak yang 
mengeluarkan surat tersebut. Ketidakjelasan ini mempertanyakan lebih jauh 
apakah alat bukti surat tersebut memang benar dikeluarkan oleh instansi 
yang berwenang atau tidak. Menurut hukum hanya seorang dokter yang 
berwenang mengeluarkan alat bukti tertulis yang memuat pendapatnya 
tentang kondisi kesehatan seseorang.114 Permasalahan ini ditemukan dalam 
permohonan penetapan pengampuan nomor: 52/PDT.P/2015/PN.GPR di 
Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan permohoanan penetapan 

 
113 Lya Fahmi, “Gangguan Jiwa Itu Bukan Cuma Gila, Tak Perlu Menolak ODGJ Dikasih 
Hak Pilih,” mojok.co, 7th December 2018, diakses di 
https://mojok.co/lya/esai/gangguan-jiwa-bukan-cuma-gila-tak-perlu-menolak-
odgj-dikasih-hak-pilih/. 
114 Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia, Pasal 7. 

https://mojok.co/lya/esai/gangguan-jiwa-bukan-cuma-gila-tak-perlu-menolak-odgj-dikasih-hak-pilih/
https://mojok.co/lya/esai/gangguan-jiwa-bukan-cuma-gila-tak-perlu-menolak-odgj-dikasih-hak-pilih/
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pengampuan nomor: 40/PDT.P/2015/PN.WNG di Pengadilan Negeri 
Wonogiri.  

Sekalipun surat keterangan kesehatan jiwa mampu menjabarkan gangguan 
yang dialami oleh seseorang, pada praktiknya masih banyak SKKJ ditemukan 
tanpa deskripsi yang rinci. Karena banyak hakim yang tidak memiliki latar 
belakang pendidikan kedokteran, seharusnya alat bukti surat menjelaskan 
apa permasalahan kejiwaan yang dialami oleh termohon, bagaimana gejala-
gejalanya, dan bagaimana hal ini berpengaruh terhadap kemampuannya 
mengambil keputusan.  

Permasalahan lain adalah informasi dalam SKKJ bisa jadi memiliki tujuan lain 
(sebagai contoh, untuk menentukan kapasitas pasien untuk bekerja), dan 
tidak menjelaskan mengapa orang ini membutuhkan pengampuan. Hal ini 
sebagaimana yang dinyatakan oleh seorang ahli psikiater forensik: 

Kita jeleknya, semua kita namain SKKJ. Surat Keterangan Kesehatan 
Jiwa. Mau itu SKKJ administratif untuk kepentingan kerja, sama 
orang yang kerja yang bermasalah secara kejiwaan harus diminta 
penilaian kapasitasnya untuk apakah orang ini layak kerja atau tidak. 
Padahal itu teknik pemeriksaannya berbeda.115 

Alat-alat bukti yang lain seperti surat rujukan, resep obat, kartu pasien, dan 
surat riwayat pengobatan jelas memiliki dasar yang lebih lemah dari SKKJ. 
Dokumen-dokumen ini tidak mampu untuk membuktikan apakah betul 
termohon masih mengalami disabilitas psikososial ataupun spesifikasi 
gangguannya yang menyebabkan ia harus diampukan. 

 

Lembaga yang Mengeluarkan Surat 

Selain mendedah jenis alat bukti, penelitian ini menyelidiki lembaga mana 
yang mengeluarkan alat bukti surat tersebut. Sebagian besar dokumen (45 
berkas) dikeluarkan oleh lembaga kesehatan yang meliputi rumah sakit 
umum, rumah sakit jiwa, puskesmas, klinik psikologi, klinik psikiater, dll. 
Selain itu, enam dokumen dikeluarkan oleh pihak swasta (meliputi: lembaga 
rehabilitasi swasta, yayasan rehabilitasi, dan komunitas kesehatan jiwa), dan 

 
115 FGD dengan ahli pada tanggal 18 Juli 2019 di Jakarta. 
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satu oleh dinas sosial yang mengelola panti sosial pemerintah (lihat Diagram 
4.3). 

Diagram 4.3. Lembaga yang Mengeluarkan Surat 

 

Sekalipun alat bukti surat yang teridentifikasi di atas termasuk jenis akta di 
bawah tangan yang merupakan salah satu alat bukti tertulis dalam hukum 
perdata116, penting untuk memastikan bahwa pihak yang menerbitkan surat 
tersebut adalah pihak yang memiliki kewenangan medis untuk 
melakukannya. Menurut UU Keswa, hanya dokter umum, psikolog dan 
psikiater yang berwenang untuk mendiagnosis seseorang memiliki masalah 
kejiwaan.117 Orang-orang ini memang mendapatkan pelatihan yang 
memadai untuk mengecek masalah kondisi psikapatologi dari seseorang. 

Mengacu kepada peraturan ini, seharusnya pihak swasta, seperti yayasan 
yang menangani rehabilitasi sosial atau Dinsos tidak sembarang untuk 
mengeluarkan surat berkaitan dengan kondisi kesehatan jiwa seseorang. 
Hanya jika lembaga tersebut mendelegasikan ahli untuk mendiagnosis 
penyakit, surat keterangan itu barulah sah. Dalam diskusi, seorang ahli 

 
116 Herzien Inlandsch Reglement, Pasal 138, 165, dan 167. 
117 Undang-Undang No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 19 Ayat (2). 
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mengungkapkan kekhawatirannya akan jenis surat yang dikeluarkan oleh 
pihak swasta ini: 

Jadi tergantung nih surat yang dimaksud surat apa. Surat 
administrasi hanya untuk bilang ada sehat jiwa atau enggak, itu juga 
sehat yang semacam apa. Apakah gangguan jiwa berat ataukah ini? 
Karena kalau untuk milih gak perlu detail, seperti surat kecamatan 
mengelola harta.118 

Pihak yang paling memiliki tanggung jawab untuk mencegah surat suatu 
lembaga asing bisa digunakan untuk merenggut kapasitas legal seseorang 
adalah hakim dan segenap jajarannya. Mereka harusnya memilah mana surat 
keterangan yang benar-benar kredibel, dan apabila perlu, memanggil dokter 
yang sewaktu itu memeriksa termohon.  

 

B. Alat Bukti Saksi 

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan/kesaksian di depan 
pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat, dengar atau alami 
sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara.119 
Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan 
tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara 
lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang 
dipanggil di persidangan.120 Saksi menjadi dibutuhkan dalam kasus 
pengampuan untuk mengklarifikasi permasalahan yang menyangkut dua 
pihak. 

Jumlah Saksi yang Memberikan Kesaksian 

Jumlah saksi yang memberikan kesaksian tentang disabilitas psikososial 
bervariasi, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Diagram 4.4.:  

 
118 FGD dengan ahli pada tanggal 18 Juli 2019 di Jakarta. 
119 Sudikno, Op.Cit, hal. 135. 
120 Darwan Prinst,, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, (Bandung: 
Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 181. 
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Diagram 4.4. Jumlah Saksi yang Memberikan Keterangan Terkait 
Disabilitas Psikososial 

 

Terlihat di atas bahwa kebanyakan kasus menghadirkan dua orang saksi 
yang memberikan informasi tentang kesehatan mental termohon (33). Lima 
kasus menghadirkan tiga saksi dan empat kasus menghadirkan empat saksi. 
Hanya ada sedikit kasus di mana saksi yang hadir hanya satu (2) atau bahkan 
tidak ada saksi (5). 

 

Hubungan Antara Saksi dan Pemohon 

Penelitian ini mengidentifikasi 99 saksi yang memberikan keterangan relevan 
tentang disabilitas psikososial yang dialami oleh termohon. Salah satu hal 
terpenting dalam kesaksian adalah hubungan saksi dengan termohon atau 
pemohon (lihat Diagram 4.5 di bawah). Hubungan ini memperlihatkan apa 
kepentingan saksi yang dihadirkan dalam proses permohonan penetapan 
pengampuan ini.  
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Diagram 4.5. Hubungan Antara Saksi dan Pemohon 

 

Bisa dilihat di atas bahwa kebanyakan saksi datang dari keluarga pemohon. 
Mereka entah saudara pemohon (11), anak pemohon (11), ipar pemohon 
(10), sepupu pemohon (8), pasangan pemohon (7), atau relasi keluarga 
lainnya (14). Setiap saksi ini memiliki informasi yang relevan tentang kondisi 
kesehatan termohon. Tetangga juga sering dipilih sebagai saksi (24) karena 
mereka mengetahui atau menyaksikan sendiri kondisi termohon sehari-hari. 

 

Isi Kesaksian 

Dari 44 dokumen penetapan pengadilan yang memuat keterangan saksi 
tentang disabilitas psikososial, penelitian ini mengklasifikasi isi kesaksian 
menjadi lima jenis, (1) keterangan diagnosis gangguan jiwa, (2) keterangan 
gejala gangguan jiwa, (3) keterangan riwayat pengobatan, (4) keterangan 
lama gangguan jiwa, dan (5) keterangan lain-lain. Tabel 4.2 menghitung 
seberapa sering keterangan tersebut muncul di 44 perkara yang diperiksa. 
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Table 4.2. Isi Kesaksian 

Jenis Kesaksian Jumlah Persentase 
Kasus N % 

Ada tidaknya diagnosis 
gangguan jiwa dalam 
keterangan saksi 

43 39.4 97.7% 

Ada tidaknya keterangan gejala 
gangguan jiwa dalam 
keterangan saksi 

21 19.3 47.7 

Ada tidaknya keterangan riwayat 
pengobatan dalam keterangan 
saksi 

25 22.9 56.8% 

Ada tidaknya keterangan lama 
gangguan jiwa dalam 
keterangan saksi 

18 16.5 40.9% 

Ada tidaknya keterangan lain-
lain dalam keterangan saksi 

2 1.8 4.5% 

Total 109 100 247.7% 
 

Karakteristik dari masing-masing isi kesaksian adalah sebagai berikut: 

1. Saksi menjelaskan termohon mengalami gangguan psikis 

Di semua kecuali satu kasus, saksi-saksi mengkonfirmasi bahwa termohon 
mengalami gangguan psikis. Namun, di banyak kasus saksi tidak merinci tipe 
gangguannya. Banyak yang hanya menyatakan bahwa termohon gangguan 
jiwa. Bahkan terkadang saksi memiliih ungkapan yang lebih stigmatif seperti 
‘gila’ atau ‘cacat’. 

2. Saksi menjelaskan gejala gangguan psikis yang dialami termohon 

Di hampir setengah kasus (47.7%) saksi menerangkan gejala-gejala 
gangguan psikis yang dialami oleh termohon. Contohnya adalah termohon 
sulit diajak berkomunikasi (sering berbicara tidak jelas), termohon sering 
berbicara sendiri, termohon pernah marah/mengamuk, termohon pernah 
mengancam dengan membawa senjata tajam, termohon sering mengurung 
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diri, termohon tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga, termohon sering 
berhalusinasi, dan lain sebagainya. Dalam sisa kasus lainya, saksi tidak 
menerangkan gejala-gejala gangguan psikis yang termohon alami.  

Keterangan tentang gejala gangguan yang dialami oleh termohon bisa 
memberikan dampak yang positif dan negatif. Keterangan tersebut bisa 
membeikan detail kepada hakim tentang bagaimana gangguan yang 
termohon hadapi menghalanginya untuk membuat mengerti konsekuensi 
keputusannya. Namun, penilaian oleh orang awam juga bisa tersusun 
berdasarkan stigma dan stereotip negatif yang dimiliki oleh saksi sehingga 
kesaksian mereka tidak kredibel. Bukan berarti ahli kesehatan selalu terbebas 
dari prasangka dan pandangan diskriminatif tentang kapasitas orang 
dengan disabilitas. 

3. Saksi menjelaskan termohon memiliki riwayat pengobatan 

Di lebih dari setengah kasus (56.8%), para saksi menjelaskan bahwa 
termohon pernah dibawa, diperiksa atau dirawat di rumah sakit oleh dokter 
atau tenaga medis lainnya. Contohnya, dalam penetapan pengampuan 
nomor: 05/PDT.P/2015/PN.SDK di Pengadilan Negeri Sidikalang, saksi 
menerangkan bahwa termohon sudah sering keluar-masuk rumah sakit jiwa 
dan lima tahun belakangan ini termohon menetap di Rumah Sakit Jiwa Bina 
Karsa, Medan. Riwayat pengobatan memang merupakan hal yang penting 
dalam menunjukkan keberadaan disabilitas psikososial yang dialami 
seseorang tapi harusnya hakim juga mempertimbangkan kapan pengobatan 
itu diberikan dan kemungkinan bahwa jangka waktu itu telah memulihkan 
atau mengubah kondisi kesehatan orang itu.  

4. Saksi menjelaskan lama riwayat gangguan psikis termohon 

Di 40.9% kasus, saksi menjelaskan lama riwayat gangguan psikis dari 
termohon. Keterangan yang biasa disampaikan adalah bahwa saksi 
mengetahui termohon sudah mengalami gangguan psikis sejak berapa 
tahun yang lalu atau sejak waktu tertentu (contohnya, termohon sejak lulus 
SMA). Contohnya, dalam permohonan penetapan pengampuan nomor: 
131/PDT.P/2016/PN.SKT, seorang saksi menerangkan bahwa termohon 
mengalami gangguan psikis sejak kecil.  
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Sekalipun keterangan semacam ini menggambarkan keseriusan 
permasalahan kesehatan jiwa dalam hidup seseorang, hakim juga 
sepatutnya memperhatikan bahwa setiap ODP memiliki cara adaptasi 
masing-masing. Cara adaptasi ini terutama relevan bagi seseorang yang 
telah tinggal dengan disabilitasnya dalam periode waktu yang lama. Dengan 
demikian, belum tentu semua ODP yang sudah lama memiliki riwayat 
penyakit kesehatan jiwa harus ditempatkan di bawah pengampuan. 

5. Hal-Hal Lain 

Terdapat dua keterangan saksi yang berlainan dengan empat kategori 
kesaksian yang sudah dijelaskan. Dalam satu kasus, saksi menjelaskan bahwa 
termohon menyangkal kalau dirinya mengalami gangguan psikis dan tidak 
mau dibawa ke rumah sakit. Seharusnya penolakan ini memberikan sinyal 
kepada hakim bahwa termohon perlu untuk datang dan memberikan 
keterangan juga.  

Satu kasus yang lain memuat keterangan yang menjelaskan kalau termohon 
merupakan siswa di sekolah bekebutuhan khusus. Dengan memberikan 
keterangan tentang status sekolah ini, saksi seolah berupaya menunjukkan 
bahwa termohon adalah orang yang tidak cakap. 

 

Informasi yang diberikan oleh 99 saksi merefleksikan pengetahuan dan 
kepercayaan saksi atas termohon. Sekalipun saksi memberikan afirmasi 
bahwa termohon mungkin memiliki disabilitas psikososial, tetap harus ada 
ahli yang menerangkan hal tersebut. Apalagi saksi yang teridentifikasi dalam 
penelitian ini mayoritas adalah tetangga dan keluarga dari pemohon atau 
termohon, bukan profesional kesehatan jiwa. 

Inilah yang menjadi pembeda utama dalam acara pidana dengan acara 
perdata. Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan: “Barang siapa melakukan 
perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena daya 
akalnya (zijner verstandelijke vermogens) cacat dalam pertumbuhan atau 
terganggu karena penyakit, tidak dipidana.” Untuk membuktikan bahwa si 
pelaku (pidana) memang tidak dapat dipidana, keterangan ahli berperan 
untuk meyakinkan hakim bahwa pelaku tergolong dalam kategori pasal 
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tersebut. Acara perdata sangatlah berbeda karena pengadilan tidak memiliki 
kewajiban memanggil ahli untuk membuktikan gangguan jiwanya.  

Sebagaimana dalam kasus perdata lainnya, hakim dalam perkara 
pengampuan memegang peran pasif: mereka hanya bisa menerima bukti 
yang disajikan oleh satu pihak. Hal ini berlainan dengan kasus pidana, di 
mana hakim diharuskan untuk menjadi aktif.121  Sebagai hakim yang aktif, 
mereka harus meminta pihak-pihak terkait untuk melengkapi dan 
menghadirkan bukti-bukti yang bisa meyakinkan mereka sebelum membuat 
putusan. Kepasifan hakim dalam perkara perdata, seperti perkara 
pengampuan, memberikan ancaman bagi termohon mengingat 
ketidakseimbangan kuasa antar pihak. Termohon yang sudah terstigmatisasi 
dan menghadapi pengampuan kesulitan untuk membalas permohonan 
pengampuan yang diajukan atas diri mereka: mereka tidak memiliki 
kesempatan untuk membantah alat bukti dan tidak memiliki akses ke alat 
dukung untuk menjalankan kapasitas hukum mereka. Hal ini merupakan 
pelanggaran atas CRPD, sebagaimana yang telah didiskusikan dalam Bab 2. 

 
121 Hasanudin, “Peran Aktif-Pasif Hakim Perdata dan Implikasinya Terhadap Akses 
Keadilan,” 18 Mei 2016, diakses di <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/peran-
aktif-pasif-hakim-perdata-dan-implikasinya-terhadap-akses-keadilan/>. 
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V. PENETAPAN HAKIM 

 

Di bab ini, kami memeriksa hasil dari 49 aplikasi pengampuan. Karena ada 
satu kasus di mana berkasnya terpotong di bagian akhir, bab ini hanya bisa 
memeriksa 48 kasus.  

 

A. Hasil Penetapan 

Penelitian ini menemukan bahwa hakim umumnya menerima aplikasi 
pengampuan yang diajukan ke pengadilan: 46 dari aplikasi diterima dan 
hanya 2 yang ditolak (lihat Diagram 5.1). 

Diagram 5.1. Hasil Penetapan Hakim 

 

Dua kasus di mana hakim menolak permohonan pengampuan menunjukkan 
karakteristik yang berbeda yang menyebabkan permohonan gagal. Dalam 
kasus pertama (12/Pdt.P/2015/PN.Tgl), pemohon tidak hadir dalam agenda 
pembuktian. Melihat kelalaian pemohon untuk menghadiri sidang dan 
membayar panjar, hakim berpandangan bahwa pemohon tidak serius untuk 
berperkara dan mengugurkan perkara tersebut.  

Di satu kasus yang lain (192/Pdt.P/2017/PN.Bla), tidak ada bukti tertulis yang 
diberikan kepada hakim. Ketiadaan bukti surat ini membuat hakim tak 
mampu menentukan apakah termohon memang memiliki masalah kejiwaan 
atau keterbelakangan mental, syarat utama dalam mekanisme pengampuan. 
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Di kasus ini, hakim tampak memiliki perspektif kesehatan jiwa dan disabilitas 
yang cukup baik sehingga bertindak hati-hati dalam mempertimbangkan 
permohonan pengampuan.  

Sayangnya, sifat jeli hakim dalam menangani kasus pengampuan seolah 
menjadi barang langka. Empat puluh enam pengabulan permohonan 
pengampuan menunjukkan bagaimana hakim mengobral penetapan 
pengampuan tanpa mempertimbangkan lebih jauh konsekuensi dari 
penetapannya.  

Sebagaimana yang disinggung di Bab 2, konvensi HAM internasional telah 
dengan keras melarang pencabutan kapasitas hukum seseorang secara 
sewenang-wenang. Konvensi ini mengamanatkan abolisi terhadap 
pembatasan dan pengurangan kapasitas legal yang tidak adil terhadap 
orang dengan disabilitas.122 Begitu mudahnya permohonan pengampuan 
lolos di tangan hakim menjadi indikasi bagaimana, sejak meratifikasi CRPD 
pada tahun 2011, Indonesia belum berupaya serius untuk melindungi 
kapasitas legal ODP. 

 

B. Kewenangan Pengampu 

Banyak negara, seperti Hungaria, Serbia, Rusia, Kyrgistan, dan Bulgaria,123 
memperkenankan pengampuan dilakukan secara penuh (plenary) dan 
parsial (partial). Pengampuan penuh melimpahkan semua hak untuk 
mengambil keputusan seseorang ke pengampunya, sedangkan 
pengampuan parsial melimpahkan sebagian hak pengambilan keputusan ke 

 
122 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Op. Cit., paragraf 7. 
123 Untuk informasi lebih lanjut lihat: Mental Disability Advocacy Center (MDAC), 
Guardianship and Human Rights in Serbia: Analysis of Guardianship Law and Policy, 
(Budapest: MDAC, 2006); MDAC, Guardianship and Human Rights in Hungary: 
Analysis of Law, Policy, and Practice, (Budapest: MDAC, 2007); MDAC, Guardianship 
and Human Rights in Kyrgyztan: Analysis of Law, Policy, and Practice, (Budapest: 
MDAC, 2007); MDAC, Guardianship and Human Rights in Russia: Analysis of Law, 
Policy, and Practice, (Budapest: MDAC, 2007); MDAC, Guardianship and Human Rights 
in Bulgaria: Analysis of Law, Policy, and Practice, (Budapest: MDAC, 2007). 
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pengampu sehingga masih memungkinkan terampu melaksanakan 
sebagian haknya untuk mengambil keputusan.124  

Indonesia tidak memiliki klasifikasi pengampuan semacam ini. Bahkan tidak 
ada aturan tentang apa saja kewenangan-kewenangan pengampu setelah 
pengampuan. Karena itulah, penelitian ini membuat klasifikasi sendiri 
tentang jenis-jenis kewenangan berdasarkan penetapan pengadilan yang 
ditemukan:  

1. Parsial sesuai permohonan 
Hakim mengabulkan permohonan pengampuan dengan 
memberikan pemohon kuasa sebatas apa yang dimintakannya. 
Contohnya, ketika pemohon meminta kuasa untuk mewakili ODP 
dalam urusan waris, hakim memberikan penetapan bahwa kuasa 
pengampu hanya berlaku ketika mendampingi ODP dalam urusan 
penandantanganan akte waris tersebut. 

2. Parsial tidak sesuai permohonan 
Hakim memberikan kuasa spesifik dalam penetapan sekalipun 
pemohon tidak mengajukan permohonan kewenangan spesifik. 
Contohnya dalam satu perkara (368/Pdt.P/2017/PN.JKT.Sel.), sang 
pemohon meminta agar ia ditunjuk sebagai wali untuk melakukan 
semua tindakan hukum atas nama anggota keluarganya. Namun 
pada saat penetapan, hakim memberikan kuasa limitatif hanya 
untuk mewakili termohon dalam penandatanganan kesepakatan 
penjualan sebidang tanah miliki anak termohon. 

3. Penuh  
Hakim tidak merinci jenis kewenangan apa yang dimiliki oleh si 
pengampu dan hanya menyatakan bahwa untuk sekarang termohon 
berada dalam kekuasaan pengampu.  

Di kebanyakan kasus (28), pengadilan memerintahkan pengampuan penuh 
(lihat Diagram 5.2 berikut). Perintah semacam ini berbahaya karena kekuatan 
untuk mengambil keputusan sepenuhnya ada di tangan pengampu. Tanpa 
mempertimbangkan kehendak dan keinginan terampu, pengampu bisa 

 
124 Tamara Heller, dkk., Disability in American Life: An Encyclopedia of Concepts, 
Policies, and Controversies, (Santa Barbara: ABC-CLIO, 2019), hal. 319. 
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mengambil alih semua keputusan, seperti keputusan untuk menandatangani 
perjanjian, membuka/menutup rekening, mengurus dokumen 
kependudukan. Karena dampaknya yang luar biasa ke hidup seseorang, 
banyak organisasi-organisasi HAM yang mendorong penghapusan 
pengampuan penuh. Sebagai contoh, European Court of Human Rights, 
mendorong penghapusan mekanisme yang menghapus seluruh kapasitas 
hukum seseorang dan menempatkan orang tersebut di dalam pengampuan 
penuh.125 Beberapa negara, seperti Republik Cekoslovakia dan Latvia, juga 
sudah mengabolisi pengampuan penuh melalui peraturan nasionalnya.126 

Diagram 5.2. Jenis Kewenangan Pengampu 

 

Dalam 18 kasus lainnya, hakim menjatuhkan penetapan parsial. Dalam 16 
kasus, kewenangan parsial ini sesuai dengan permintaan pemohon, 

 
125 National University of Ireland, “A study on the Equal Recognition before the law 
Contribution towards the Council of Europe Strategy on the Rights of Persons with 
Disabilities,” 2017, Council of Europe, hal. 22-3. 
126 “Latvia abolishes plenary guardianship,” mdac.org, 5 Desember 2012, diakses di 
https://mdac.org/en/05/12/2012/latvia-abolishes-plenary-guardianship tanggal 13 
Januari 2020. 

https://mdac.org/en/05/12/2012/latvia-abolishes-plenary-guardianship
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sementara di 2 kasus lain kewenangannya tidak sesuai dengan permohonan. 
Hakim umumnya menjatuhkan kewenangan parsial dengan pertimbangan 
bahwa orang dengan disabilitas mungkin mengalami keterbatasan untuk 
menentukan sebagian hal tetapi masih memiliki kemampuan penuh untuk 
memberikan keputusan-keputusan lain.127 Sekalipun tetap menggantikan 
kemampuan seseorang untuk membuat keputusan128, beberapa advokat 
hak penyandang disabilitas menganggap bahwa pengampuan parsial masih 
menghargai otonomi seseorang apabila menerapkan prinsip perencanaan 
berbasis orang (person-centred planning).129 

Sayangnya, diagram di atas menunjukkan bahwa pengampuan parsial di 
Indonesia tidak didasarkan dengan prinsip perencanaan berbasis orang. 
Hakim tampaknya tidak mempertimbangkan gangguan yang dialami oleh 
termohon ketika mengabulkan penetapan parsial ketimbang penetapan 
penuh – suatu fakta yang tidak mengherankan mengingat alat bukti yang 
disajikan di persidangan jarang memeriksa permasalahan ini (lihat Bab 4). 
Sebaliknya, kewenangan pengampu semata-mata disesuaikan dengan 
permohonan pengampu (dengan 2 pengecualian kasus).  

Table 5.1 di bawah menggambarkan hubungan antara tipe kewenangan dan 
tujuan permohonan (sebagaimana yang didiskusikan di Bab 3). 

Tabel 5.1. Tabulasi Silang antara Tujuan Permohonan dan Jenis 
Kewenangan Pengampu 

 

 

Jenis Kewenangan Pengampu 

Total 

 

Spesifik 
Sesuai 
Permohonan 

Spesifik Tidak 
Sesuai 
Permohonan 

Tidak 
Terbatas 

Tujuan 
permoho
nan 

Jual-Beli 
Harta 

6 1 7 14 

Pembagi
an 
Warisan 

4 0 5 9 

 
127 Heller, et. all., Op. Cit. 
128 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Op. Cit., paragraph 27. 
129 Ibid. 
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Perbuat
an 
Hukum 

2 1 6 9 

Ambil 
gaji 

4 0 5 9 

Lain-lain 0 0 5 5 
Total 16 2 28 46 

Persilangan data di atas mengisyaratkan ketidakjelasan aturan dalam 
menentukan kewenangan pengampu. Untuk satu jenis permohonan, seperti 
jual beli harta, para hakim tetap bertindak setengah-setengah: terkadang 
memberikan kewenangan parsial dan terkadang memberikan kewenangan 
penuh. Dalam hal pembagian warisan, dari sembilan permohonan yang 
diajukan empat dikabulkan dengan pengampuan parsial dan lima 
dikabulkan dengan pengampuan penuh. Para hakim seperti tidak memiliki 
panduan yang jelas untuk membedakan mana-mana saja keputusan yang 
penting untuk diampukan dan mana yang tidak perlu.  

Beberapa negara yang masih memiliki aturan pengampuan tetap berusaha 
membatasi kewenangan apa yang boleh diberikan kepada pengampu. 
Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa, contohnya, menyatakan 
bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak boleh diambil hak-
hak dasarnya, seperti hak untuk memiliki properti sendiri, hak untuk bekerja, 
hak membangun keluarga, hak menikah, hak partisipasi politik, dan lain-
lain.130 

Sekalipun sebuah penetapan pengampuan sudah bersifat parsial dan 
melimitasi kewenangan pengampu, potensi pelanggaran HAM tetap bisa 
terjadi. Pengampuan parsial menjadi bermasalah ketika pengampu yang 
ditunjuk tidak membantu mengkomunikasikan kehendak, pilihan dan hak 
ODP, atau ketika pengampu menyederhanakan kehendak dan pilihan orang 
yang berada di bawah pengampuan dengan mengasumsikan ‘kepentingan 
terbaik’ mereka.131 Oleh karenanya, setiap penetapan pengampuan 

 
130 Resolution 1642 (2009) of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, 
“Access to rights for people with disabilities and their full and active participation in 
society”, 26 January 2009. 
131 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Op. Cit. 
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seharusnya tetap secara seksama memperhitungkan dua hal: proses hingga 
penetapan pengampuan itu diambil dan apa konsekuensi dari penjatuhan 
pengampuan itu. 

 

C. Pencabutan Kapasitas Hukum 

Sebagaimana yang dijelaskan di Bab 2, kapasitas hukum adalah ‘kapasitas 
dan kekuatan untuk melaksanakan hak dan mengambil kewajiban dengan 
cara orang itu sendiri dan tanpa bantuan representasi dari pihak ketiga.’132 
Kapasitas hukum adalah hak semua orang, dan hak ini – di bawah hukum 
HAM internasional – dijamin secara setara antara orang lain.  

Sekalipun sudah dijamin, Pasal 433 KUH Perdata menganggap ODP tidak 
memiliki kapasitas hukum dan karenanya harus ditaruh di bawah 
pengampuan. Anggapan kehilangan kecakapan turut dibunyikan oleh 
peraturan-peraturan lainnya, yakni Pasal 72 UU No. 18 Tahun 2014 Tentang 
Kesehatan Jiwa yang mewajibkan pemeriksaan psikiater untuk memberikan 
predikat tidak cakap hukum kepada orang yang memiliki masalah kejiwaan 
dan Pasal 32 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang 
menyatakan bahwa penyandang disabilitas bisa digolongkan tidak cakap 
berdasarkan penetapan pengadilan. 

Meskipun pengabulan pengampuan sudah mengimplikasikan bahwa 
pengadilan telah menihilkan kapasitas hukum seseorang, penelitian ini 
berupaya mengkonfirmasi lagi apakah memang ada pencabutan kapasitas 
hukum eksplisit di penetapan pengampuan. Pencabutan ini terlihat dari ada 
tidaknya butir penetapan khusus yang menyatakan bahwa termohon telah 
‘kehilangan kecakapannya’. Poin ini biasanya muncul setelah poin apakah 
hakim mengabulkan atau menolak permohonan pengampu.  

Penelitian ini menemukan bahwa di kebanyakan kasus (36) tidak ada 
pencabutan secara eksplisit atas kapasitas termohon. Namun, dalam 10 
penetapan pengampuan, hakim menyatakan bahwa termohon telah 

 
132 “Background conference document prepared by the Office of the United Nations 
High Commissioner for Human Rights,” Paragraph 24, diakses di 
http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/DGD21102009/OHCHR_BP_Legal_Capacity.do
c 
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kehilangan kapasitas/kecakapan hukumnya (lihat Diagram 5.3 di bawah). 
Sekalipun jumlahnya lebih kecil dari kasus di mana hakim tidak secara 
spesifik mencabut kapasitas legal, hal ini masih mengindikasikan 
pelanggaran HAM serius terhadap ODP di Indonesia. 

Diagram di bawah mengilustrasikan frekuensi pencabutan kapasitas hukum 
di penetapan pengadilan: 

Diagram 5.3. Ada Tidaknya Penetapan Pencabutan Kapasitas Hukum 

 

Menariknya, pencabutan kapasitas hukum bukan hanya terjadi dalam 
penetapan pengampuan penuh (70%), tetapi juga dalam penetapan 
pengampuan parsial (30%). Seperti yang ditunjukkan di Tabel 5.3. berikut ini:  

Tabel 5.3. Jenis Kewenangan Pengampu dalam Penetapan yang 
Mencabut Kapasitas Legal 

Jenis Kewenangan Frekuensi % 
Spesifik Sesuai 
Permohonan 

3 30 

Tidak Terbatas 7 70 
Total 10 100 

Pencabutan kapasitas legal di penetapan pengampuan parsial 
memperlihatkan kontradiksi. Penetapan membatasi kewenangan pengampu 
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tetapi pada saat yang bersamaan ia juga mencabut seluruh kapasitas hukum 
terampu untuk melakukan tindakan hukum. Tidak ada penjelasan siapa yang 
bertanggung jawab atas pengambilan keputusan-keputusan hukum lain 
yang tidak menjadi kewenangan pengampu. 

Diskursus hukum perdata Indonesia seolah-olah menegaskan bahwa 
disabilitas psikososial menyebabkan kapasitas hukum seseorang hilang. 
Padahal yang terjadi justru sebaliknya: kapasitas itu dihilangkan oleh 
penetapan pengadilan. Hal ini menjadi lebih kompleks karena Indonesia 
tidak memiliki definisi tentang kapasitas mental. Berbeda dengan kapasitas 
hukum yang menentukan hak seseorang untuk melakukan tindakan hukum, 
kapasitas mental adalah kapasitas untuk mengambil keputusan. 
Mengasumsikan bahwa berkurangnya kapasitas mental ODP mengakibatkan 
hilangnya kapasitas hukum mereka adalah tindakan yang diskriminatif.133 

Hukum perdata Indonesia mencampuradukkan kapasitas mental dan 
hukum, Ketika pengadilan menilai dengan salah bahwa kapasitas mental 
ODP berkurang, mereka turut mengasumsikan bahwa kapasitas hukum juga 
serta-merta hilang.  

 

D. Rentang Waktu Pengampuan 

Penelitian ini juga berupaya mencari tahu batasan waktu penetapan 
pengampuan. Di semua 46 penetapan yang mengabulkan pengampuan atas 
diri seseorang, tidak ada secuil pun penjelasan tentang jangka waktu 
penetapan pengampuan. Ketiadaan in membuat akhir pengampuan atas diri 
seseorang  tidak bisa diprediksikan.  

Secara implisit beberapa pengampuan parsial memang menunjukkan batas 
waktu. Sebagai contoh, ketika hakim memberikan kewenangan termohon 
untuk menandatangani perjanjian jual-beli, jangka waktu penetapan 
pengampuan seharusnya berakhir ketika perjanjian jual-beli itu sudah 
ditandantangani. Namun, kejelasan ini tidak terjadi di pengampuan-
pengampuan parsial yang lain. Contohnya, kewenangan untuk 
mengambilkan uang pensiun. Tanpa adanya batasan waktu, pemohon bisa 

 
133 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Op. Cit., paragraf 13. 
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terus-menerus mengambilkan uang pensiun sekalipun terdapat 
kemungkinan sang terampu untuk pulih. Ketika ia pulih dan sudah mampu 
untuk beraktivitas seperti layaknya, seharusnya kewenangan pengambilan 
uang pensiun ini kembali ke terampu. 

Potensi pelanggaran HAM yang lebih besar timbul di penetapan-penetapan 
pengampuan penuh. Ketiadaan jenis kewenangan membuat tidak ada 
seorang pun yang bisa memastikan kapan sebuah pengampuan akan 
berakhir. Aktivitas-aktivitas rutin yang harus ditentukan sehari-hari pun 
menjadi penanda tidak berakhirnya kuasa si pengampu. Penetapan 
pengampuan penuh oleh pengadilan Indonesia mencerminkan kondisi 
kematian sipil (civil death). 

Kematian sipil adalah kondisi di mana seseorang tidak bisa melakukan hak-
hak keperdataannya. Di banyak kasus pengampuan penuh, pelanggaran ini 
bersifat menyeluruh dan permanen. Orang-orang yang diberikan kuasa 
pengampuan seringkali memiliki konflik kepentingan dengan orang yang 
diampukan. Selain itu juga, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 
pengampuan seringkali melanggar prinsip-prinsip dasar hukum HAM 
internasional dan proses peradilan yang adil.134  

Batasan yang tipis tentang kewenangan pengampu dan jangka waktu 
menunjukkan bagaimana sistem pengampuan di Indonesia melanggar hak 
penyandang disabilitas. Penetapan pengampuan sangat mudah dikabulkan, 
melihat begitu sedikitnya permohonan yang ditolak. Selain itu penetapan 
pengampuan seringkali tidak terbatas, baik secara kewenangan dan waktu. 
Di sepuluh kasus, hakim secara terang-terangan menyatakan bahwa 
termohon telah kehilangan seluruh kapasitas hukumnya. 

 
134 Michael L. Perlin, 2013, ““Striking for the Guardians and Protectors of the Mind”: 
The Convention on the Rights of Persons with Mental Disabilities and the Future of 
Guardianship Law,” Penn State Law Review Vol 117: 4, hal. 1166-1171. 
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VI. MENGGANTI MEKANISME PENGAMPUAN 

 

A. Mekanisme Pengambilan Keputusan Perbantuan 

Sebagaimana yang diterangkan dalam Bab 1, salah satu amanat di dalam 
CRPD adalah mengubah pola asistensi penyandang disabilitas, terutama 
yang sifatnya diskriminatif seperti pengampuan. Menurut Komite CRPD, 
negara penandatangan CRPD telah sepakat untuk meninjau ulang peraturan 
dan hukum yang memperkenankan sistem pengampuan terus berjalan.135  

Perumus CRPD memandang bahwa sistem pengampuan, baik pengampuan 
penuh maupun parsial, merupakan tipe mekanisme pengambilan keputusan 
yang bersifat substitusi (substitute decision-making). Pengambilan keputusan 
yang bersifat substitusi mencabut kapasitas hukum dalam diri seseorang, 
menunjuk orang lain untuk mengambilkan keputusan bagi penyandang 
disabilitas, dan mempercayai bahwa apapun keputusan yang diambil 
mencerminkan kepentingan terbaik bagi penyandang disabilitas.136 Padahal 
seringkali keputusan yang diambil akhirnya tidak mencerminkan 
kepentingan terbaik dari orang dengan disabilitas. 

UU Keswa, senada dengan banyaknya mekanisme pengampuan di zaman 
modern, menggunakan asesmen kapasitas mental untuk menentukan 
apakah seseorang kehilangan kapasitas mentalnya untuk memberikan 
keputusan-keputusan spesifik berkaitan dengan kesehatan, keuangan dan 
hidup personal. Melalui hukum ini, seseorang tidak bisa ditaruh di bawah 
pengampuan semata-mata karena disabilitas psikososial atau disabilitas 
lainnya yang mereka miliki. Mereka baru bisa ditaruh di bawah pengampuan 
jika mereka dianggap kekurangan kapasitas mental, suatu kondisi yang 
biasanya didefinisikan sebagai kondisi di mana mereka tidak bisa memahami 
latar dan konsekuensi dari sebuah keputusan. Cara ini biasanya dikenal 
dengan model tes fungsional (functional test). Sekalipun pendekatan ini lebih 
tidak diskriminatif ketimbang pendekatan yang menjatuhkan pengampuan 

 
135 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Op. Cit., paragraf 5. 
136 Ibid. 
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semata-mata karena status individu (status-based approach), pendekatan 
fungsional tetap menimbulkan permasalahan HAM. 

Untuk menghentikan perampasan kemerdekaan dan pilihan pribadi, CRPD 
menawarkan sistem dukungan dalam pengambilan keputusan (supported 
decision-making). Melalui mekanisme ini, kapasitas hukum orang dengan 
disabilitas untuk mengambil keputusan tidak hilang. Orang dengan 
disabilitas tetap menjadi penentu utama keputusan sekalipun ia menerima 
bantuan dari orang lain.137 Mekanisme dukungan yang efektif memerlukan 
komunikasi yang kuat, termasuk membantu orang yang dibantu untuk 
mengkomunikasikan keinginan orang yang didukung dan membantu orang 
lain untuk mengerti kehendak dan pilihan orang itu. Pendukung 
memberikan jasanya untuk menerangkan permasalahan mendasar dari 
sebuah pengambilan keputusan dan juga menerjemahkan keinginan orang 
dengan disabilitas sehingga mereka mampu mengungkapkan preferensi 
pribadinya.138 Dengan demikian, mekanisme ini tidak mengabaikan hak 
orang dengan disabilitas untuk mengambil keputusan.  

Bentuk nyata dari sistem dukungan dalam pengambilan keputusan bisa 
mencangkup banyak hal. Yang paling umum adalah pemberian nasihat 
tentang apa yang sedang dihadapi oleh orang dengan disabilitas dan apa 
saja pilihan yang tersedia. Selain itu, bentuk bantuan lain adalah 
membimbing orang dengan disabilitas untuk menemukan mimpi dan cita-
cita mereka, serta menyadarkan mereka bahwa mereka tetap bisa mencapai 
tujuan-tujuan itu sekalipun mereka hidup dengan disabilitas.139 sistem 
dukungan dalam pengambilan keputusan berlandaskan rasa kepercayaan 
antara individu dengan disabilitas dan pembantu mereka.140 

 
137 Nina A. Kohn, Jeremy A. Blumenthal, and Amy T. Campbell, 2013, “Supported 
Decision-Making: A Viable Alternative to Guardianship?” Penn State Law Review, Vol. 
117: 4, hal. 1120. 
138 Ibid. 
139 United Nations, 2007, Op. Cit., hal 90-1. 
140 Mental Disability Advocacy Center, “Supported decision-making: An alternative to 
guardianship,” diakses di 
https://www.mdac.org/sites/mdac.info/files/English_Supported_Decision-
making_An_Alternative_to_Guardianship.pdf 
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Bukan hanya berkesesuaian dengan prinsip HAM, pengambilan keputusan 
perbantuan juga memiliki dampak positif di sisi kesehatan. Skema ini bisa 
membantu kondisi fisik dan emosional seseorang dengan membangun 
perasaan berdaya.141 Karena ODP terbiasa untuk mengambil keputusan 
sendiri, mereka bisa melatih kemampuan kognitifnya untuk mengerti 
permasalahan dan konsekuensi dari pilihan yang mereka ambil. 

Penjelasan di bab-bab sebelumnya memperlihatkan bagaimana skema 
pengampuan Indonesia tidak sejalan dengan amanat-amanat CRPD. Bukan 
cuma melanggar CRPD, sistem pengampuan di Indonesia juga 
meninggalkan banyak inkonsistensi dan kerancuan tentang bagaimana 
seharusnya sebuah mekanisme pengambilan keputusan berjalan. Mengingat 
kondisi-kondisi kerancuan inilah, pemerintah Indonesia memiliki banyak 
kesempatan untuk memikirkan ulang masa depan skema pengampuan 
Indonesia dan penggantiannya.  

 

B. Titik Berat ke Keluarga 

Skema pengampuan di Indonesia menitikberatan intervensi permasalahan 
kesehatan jiwa kepada keluarga ODP. Menurut UU Keswa, upaya promotif, 
preventif, kuratif dan rehabilitatif dari permasalahan kejiwaan harus 
melibatkan keluarga. Ketika keluarga kesulitan untuk melakukan tanggung 
jawab ini, negara seharusnya mampu mengambil alih situasi dan 
memberikan hak-hak yang dimiliki oleh ODP. Namun, dalam kasus 
pengampuan, negara kembali melimpahkan kewenangan itu ke pihak 
keluarga karena hanya keluarga yang mampu menjadi pengampu resmi 
menurut Undang-Undang, kecuali dalam sangat sedikit kasus ketika tidak 
ada anggota keluarga yang bisa ditemukan. 

Penitikberatan ini memberikan dampak negatif baik kepada baik ODP 
maupun keluarganya. ODP menjadi korban mekanisme pengambilan 
keputusan substitusi yang tidak menghargai kemauan dan preferensi 
mereka. Di lain pihak, keluarga mendapatkan beban yang cukup besar 
karena mereka tidak mendapatkan bantuan yang memadai untuk 

 
141 Kohn, Nina A., Jeremy A. Blumenthal, and Amy T. Campbell, Op. Cit., hal. 1127. 
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memberikan dukungan pengambilan keputusan serta memperbaiki kondisi 
sekitar. Hal ini dicatat oleh seorang ahli:  

Kalau di Indonesia saya rasa lebih banyak keluarga yang ingin 
melindungi ODGJ-nya (Orang dengan Gangguan Jiwa) daripada dia 
ingin menambah hartanya lah. Kita mesti melihat dari sisi situ, 
kemudian itu tadi, perangkat hukum pendukungnya.142 

Masih banyak keluarga yang tidak memiliki pengetahuan kesehatan jiwa, 
yang mendukung penegakan HAM ODP, karena banyak tidak memiliki 
pengalaman menangani gangguan jiwa sebelumnya.143 Kekurangan 
pengetahuan ini memunculkan stigma negatif bahwa gangguan jiwa adalah 
hasil dari ilmu magis dan karenanya orang yang mengalami gangguan jiwa 
boleh untuk dikurung.144 Para pengasuh yang sudah terpengaruh oleh 
stigma negatif ini tidak memiliki pengetahuan bagaimana caranya 
mengambilkan keputusan tanpa melangkahi martabat dan HAM ODP.  

CRPD sudah mengamanatkan negara untuk mengadakan kegiatan-kegiatan 
yang bertujuan untuk membangung kesadaran publik, terutama kepada 
anggota keluarga, tentang hak dan martabat orang dengan disabilitas.145 
Konvensi internasional ini juga secara spesifik menyebutkan urgensinya 
promosi kapabilitas dan kontribusi orang dengan disabilitas.146 Kapabilitas 
yang menjadi bagian promosi ini seharusnya mencangkup kapabilitas 
hukum orang dengan disabilitas yang tidak boleh dicerabut hanya dengan 
alasan kedisabilitasannya. 

Sesuai dengan amanat CRPD, negara seharusnya mengajarkan para 
pengasuh tentang cara menyokong pengambilan keputusan yang sesuai 
dengan interpretasi terbaik atas kehendak dan preferensi orang dengan 
disabilitas (best interpretation of will and preferences).147 Interpretasi ini 

 
142 FGD dengan ahli tanggal 18 Juli 2019 di Jakarta. 
143 Nurul Hartini, Nur Ainy Fardana, Atika Dian Ariana, and Nido Dipo Wardana, 2018, 
“Stigma toward people with mental health problems in Indonesia,” Psychol Res Behav 
Manag 11: 535–541. 
144 Ibid. 
145 CRPD, Pasal 8 ayat 1 (a).  
146 Ibid., Pasal 8 Ayat 1(c). 
147 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Op. Cit., Paragraf 21. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6217178/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6217178/
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menggantikan konsep mekanisme perbantuan sebelumnya yang berusaha 
menampilkan kepentingan terbaik (best interest) karena konsep kepentingan 
terbaik kerap disalahgunakan. Pengasuh kerap kali memilih keputusan 
terbaik berdasarkan preferensi dan ideal mereka ketimbang berdasarkan 
orang yang mereka asuh.  

Interpretasi yang baik atas kehendak dan preferensi orang dengan disabilitas 
ini terlihat dari proses dan hasil dari interpretasi. Interpretasi tidak boleh 
hanya berdasarkan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh orang dengan 
disablitas pada saat sekarang tetapi harus memperhitungkan pula proses 
interaksi antara ODP dan pengasuh.148 Metode interpretasi yang digunakan 
tidak untuk menentukan interpretasi yang paling benar melainkan 
interpretasi yang paling baik.149 

Untuk beralih dari model pengambilan keputusan usang ke model lain yang 
lebih memperhatikan martabat ODP, beban tanggung jawab tidak bisa lagi 
dilimpahkan seluruhnya ke keluarga ODP. Negara harus secara berkala 
mempertimbangkan pihak-pihak lain yang mungkin lebih mengerti tentang 
permasalahan disabilitas psikososial dan memberikan edukasi yang lebih 
baik tentang bagaimana mekanisme pengambilan keputusan perbantuan 
bisa dijalankan. Selain itu, bantuan yang diberikan negara juga harus 
bertujuan meningkatkan aksesibilitas di masyarakat. 

 

C. Pengambilan Keputusan Informal 

Sekalipun hukum keperdataan Indonesia memperkenankan kapasitas 
hukum ODP dilangkahi melalui pengampuan, pada praktiknya mekanisme 
ini masih asing di telinga banyak orang. Di dalam diskusi-diskusi bersama 
yang penelitian ini lakukan tidak sedikit pihak pemegang kepentingan yang 
belum terlalu memahami detail tata cara pengampuan. Hal ini juga terbukti 
dari sedikitnya jumlah perkara pengampuan yang penelitian ini kumpulkan, 
hanya 49 kasus. Jumlah ini tentu tidak sebanding dengan jumlah orang yang 

 
148 Paul Skowron,, 2019, “Giving substance to ‘the best interpretation of will and 
preferences,” International Journal of Law and Psychiatry 62: 125–134. 
149 Ibid. 
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didiagnosis memiliki gangguan jiwa berat di Indonesia, yakni sekitar empat 
ratus ribu orang150.  

Sedikitnya kasus yang diajukan ke pengadilan tidak bisa lepas dari anggapan 
masyarakat bahwa mekanisme penyelesaian hukum justru membuat 
permasalahan menjadi semakin runyam.151 Para pengasuh mungkin 
beranggapan bahwa metode penyelesaian perkara melalui pengampuan 
akan melewati kompleksitas yang sama dan hasil yang didapatkan bisa jadi 
tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sekalipun pada prinsipnya pengadilan 
pengampuan merupakan peradilan cepat, sidang penetapan pengampuan 
bisa memakan waktu hingga berminggu-minggu.  

Inilah sebabnya kapasitas hukum ODP seringkali dicabut tanpa melewati 
jalur pengadilan. Para pengasuh masih dengan mudah menggantikan 
keputusan-keputusan ODP yang berkaitan dengan kesehatan dan ekonomi. 
Seorang pengasuh mengaku pernah menandatangani dokumen penjualan 
rumah dengan alasan ODP yang ia damping malas untuk melakukan tanda 
tangan.152 

Beberapa ODP kesulitan untuk mengakses dokumen hukum yang 
seharusnya menjadi miliknya. Seorang ODP tidak bisa mendapatkan salinan 
surat wasiat dari orang tuanya; kakaknya beralasan bahwa surat itu akan 
hilang jika ia yang memegangnya.153 Dari contoh kasus ini, terlihat bahwa 
tanpa melewati mekanisme pengampuan, ODP sudah bisa kehilangan 
kapasitas hukumnya. 

Salah satu pengambilan keputusan yang masih sering terabaikan adalah 
keputusan untuk menjalani pengobatan. Menurut hukum Indonesia, 

 
150 Jpnn, “Data Kemenkes: 14 Juta Orang di Indonesia Gangguan Jiwa,” 6 Oktober 
2017, diakses di https://www.jpnn.com/news/data-kemenkes-14-juta-orang-di-
indonesia-gangguan-jiwa?page=2  
151 Indonesia Judicial Research Society, Indonesian Legal Rountable, Yayasan 
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, “Ringkasan Eksekutif Laporan Penelitian Akses 
Terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2019,” diunduh di http://ijrs.or.id/wp-
content/uploads/2019/11/Ringkasan-Eksekutive-Laporan-Penelitian-Akses-
terhadap-Keadilan-di-Indonesia-tahun-2019.pdf  
152 FGD dengan pengasuh pada tanggal 23 Mei 2019 di Jakarta. 
153 FGD dengan ODP pada tanggal 16 Mei 2019 di Jakarta. 

https://www.jpnn.com/news/data-kemenkes-14-juta-orang-di-indonesia-gangguan-jiwa?page=2
https://www.jpnn.com/news/data-kemenkes-14-juta-orang-di-indonesia-gangguan-jiwa?page=2
http://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Ringkasan-Eksekutive-Laporan-Penelitian-Akses-terhadap-Keadilan-di-Indonesia-tahun-2019.pdf
http://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Ringkasan-Eksekutive-Laporan-Penelitian-Akses-terhadap-Keadilan-di-Indonesia-tahun-2019.pdf
http://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Ringkasan-Eksekutive-Laporan-Penelitian-Akses-terhadap-Keadilan-di-Indonesia-tahun-2019.pdf
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kehendak ODP berkaitan dengan keputusan pengobatannya bisa saja 
diabaikan. Pasal 21 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan 
Jiwa menyatakan bahwa terhadap orang yang memiliki masalah kejiwaan 
dan dianggap tidak cakap dalam membuat keputusan, keluarga, wali, 
ataupun pejabat yang berwenang bisa menggantikan keputusannya untuk 
mendapatkan perawatan.  

Penentuan ketidakcakapan yang dimaksud di dalam UU Keswa ini pun tidak 
memerlukan mekanisme yang panjang. Dokter atau psikiater bisa 
menentukan apakah pasien memiliki kecakapan pada saat yang bersamaan 
ketika pengobatan itu hendak diberikan.154 Dengan demikian, penentuan 
apakah seseorang memiliki kecakapan atau tidak untuk memberikan pilihan 
berkenaan dengan perawatan bersifat situasional. Hal ini memberikan 
perlindungan yang lebih minim dibandingkan dengan pemeriksaan 
kesehatan jiwa untuk kepentingan pidana dan perdata yang harus melewati 
proses observasi psikiatrik155 selama beberapa hari untuk menentukan 
apakah gangguannya bersifat tetap atau tidak.  

Dari FGD yang kami lakukan, beberapa peserta memberikan kesaksian 
bahwa mereka seringkali dipaksa untuk masuk ke dalam suatu pengobatan 
tanpa persetujuan diri mereka. Terkadang, mereka ‘diculik’ untuk masuk ke 
suatu lembaga rehabilitasi. Seorang ODP menyatakan bahwa ia dipindahkan 
secara paksa ke sebuah lembaga rehabilitasi semata-mata karena ayah sang 
ODP merasa bahwa ia ‘tidak beres’.156 Hal ini menunjukkan bahwa tanpa 
adanya penetapan pengadilan, pengasuh sudah mampu bertindak 
sewenang-wenang untuk melibas kapasitas mental ODP dan tidak ada yang 
bisa mencegahnya.  

Sebuah laporan yang dibuat oleh Human Rights Watch menunjukkan situasi 
yang sama di seluruh wilayah di Indonesia. Orang-orang yang terdeteksi 
memiliki psikosis atau gangguan jiwa berat mengalami penjemputan secara 
sewenang-wenang oleh pasungan gabungan keluarga dan petugas tempat 
rehabilitasi. Setelah dicemplungkan ke dalam lembaga rehab, banyak ODP 

 
154 Undang-Undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 21 Ayat 4. 
155 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman 
Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum, Pasal 10 ayat 1 
156 FGD dengan ODP pada tanggal 16 Mei 2019 di Jakarta. 
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yang tidak bisa mengelak dari pengobatan yang ditetapkan oleh lembaga 
tersebut dan kekerasan yang mengikuti pengobatan.157 Permasalahan 
pengampuan informal ini bersifat endemik dan terbukti menjadi sumber 
pelanggaran HAM di Indonesia. Seorang ahli menyatakan: 

Masalah pengampuan terbesar di Indonesia kan memang 
sebetulnya pengampuan informal ya. Dan itu tampak sekali dengan 
masuknya disabilitas psikososial ini ke panti-panti dan ke rumah 
sakit jiwa. Seharusnya inform consent ditandatangani oleh dia, tapi 
ini kan tidak. Ribuan orang ada di panti, di RSJ di Indonesia, dan 
tidak ada satu pun juga informed consentnya itu ditandatangani 
oleh orang tersebut.158 

Selain panti, mekanisme pengambilan keputusan informal lain yang ada di 
Indonesia adalah pasung. Menurut Riskesdas 2018, jumlah orang yang 
pernah dipasung pada periode waktu seumur hidupnya mencapai 14% dari 
semua orang yang teridentifikasi memiliki skizofrenia atau psikosis.159 
Pasung adalah contoh ekstrem mekanisme pengambilan keputusan 
subsitusi karena keluarga atau masyarakat bebas melakukan kontrol terkait 
kapan subjek terpasung boleh makan, jenis makanan yang boleh mereka 
makan, bagaimana mereka mengelola keuangan, dan keputusan bahwa 
mereka tidak boleh untuk pergi ke mana-mana.160  

Mekanisme informal semacam panti dan pasung menunjukkan kelemahan-
kelemahan kebijakan pengambilan keputusan substitusi. Tidak melulu harus 
merujuk pada mekanisme perwalian, mekanisme pengambilan keputusan 
substitusi adalah semua jenis mekanisme yang mengesampingkan pilihan 

 
157 Human Rights Watch, Hidup di Neraka: Kekerasan Terhadap Penyandang 
Disabilitas Psikososial di Indonesia, (Amerika Serikat: Human Rights Watch, 2016) hal. 
12. 
158 FGD dengan ahli tanggal 18 Juli 2019 di Jakarta. 
159 Kementerian Kesehatan, Laporan Nasional Riskesdas 2018, (Jakarta: Lembaga 
Penerbit Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, diakses di 
http://labmandat.litbang.depkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2018/Lapora
n_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf, hal. 223.  
160 Albert Wirya, 2013, “Rezim Kebenaran Rasionalisme dalam Diskursus Kegilaan dan 
Tindakan Pendisiplinan Pasung sebagai Kejahatan,” Jurnal Kriminologi Indonesia 
Volume 9 Nomor 1.  

http://labmandat.litbang.depkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2018/Laporan_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf
http://labmandat.litbang.depkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2018/Laporan_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf
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dan preferensi orang dengan disabilitas. Pengampuan informal seperti yang 
berlangsung di Indonesia menjadi contoh dari mekanisme pengambilan 
kebijakan substitusi. 

Contoh-contoh di atas mengafirmasi bahwa di dalam setiap pengambilan 
keputusan substitusi, ada keinginan dan preferensi yang terlewati. Apabila 
frase ‘hati-hati dalam mengambil keputusan’ sering diutarakan ketika 
seseorang mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, beban kehati-hatian 
seharusnya menjadi lebih besar di mekanisme pengambilan substitusi. 
Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang cukup dan penghormatan 
terhadap hak-hak orang yang hidup dengan disabilitas, hak seseorang untuk 
mengambil keputusan terenggut secara sewenang-wenang. 

Terdapat contoh negara-negara lain yang melakukan perubahan positif 
untuk menghapus diskriminasi kapasitas hukum bagi orang dengan 
disabilitas dan sekaligus mempromosikan sistem dukungan dalam 
pengambilan keputusan. 

Sebagai contoh, Peru baru-baru ini mengadopsi reformasi dalam hukum 
perdatanya untuk menghapus semua pembatasan atas kapasitas hukum 
dengan basis disabilitas.161 Reformasi ini menyediakan contoh baik seputar 
perubahan hukum kesehatan jiwa yang sesuai dengan Pasal 12. Sebagai 
contoh, reformasi ini meliputi: 

• Satu bagian baru di pengobatan kesehatan jiwa; bagian ini 
mensyaratkan pemberian persetujuan yang bebas dan terinformasi 
atas orang-orang kecuali mereka yang memenuhi kriteria ‘darurat’. 
Dengan demikian, peraturan ini tidak mendiskriminasi secara formal 
orang dengan permasalahan kejiwaan dan orang dengan disabilitas 
psikososial. 

• Sebuah kewajiban bagi notaris, pengadilan, penyedia layanan 
kesehatan, layanan perbankan dan aktor-aktor lain yang terlibat 
dalam pelaksanaan kapasitas hukum seseorang untuk memastikan 
bahwa proses yang dijalani oleh nasabah/konsumen aksesibel, serta 
menyediakan akomodasi yang layak, dan bekerja sama dengan 

 
161 Antonio Martinez-Pujalte, ‘Legal Capacity and Supported Decision-Making: 
Lessons from Some Recent Legal Reforms’ (2019) 8(1) Laws 4. 
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pendukung yang sudah dipilih sebelumnya oleh orang dengan 
disabilitas. 

• Mekanisme yang memfasilitasi pembuatan kesepakatan untuk 
dukungan dalam melaksanakan kapasitas hukum yang taat pada 
otonomi, kehendak dan pilihan orang yang terdampak.162 

 

D. Praktik Sehari-Hari Mekanisme Pengambilan Keputusan Perbantuan 

Tidak tepat juga untuk menganggap bahwa Indonesia sama sekali tidak 
mengenal mekanisme pengambilan keputusan perbantuan. Banyak keluarga 
yang terpapar oleh isu kesehatan jiwa dan tergabung di komunitas-
komunitas lokal sudah melakukan tindakan pengasuhan yang menghormati 
martabat dan HAM ODP. Seiring bertambahnya pengetahuan ODP dan 
pengasuhnya tentang kesehatan jiwa, mekanisme pengambilan 
keputusannya pun semakin mengarah ke mekanisme pengambilan 
keputusan perbantuan.  

Salah satu pengasuh misalnya menyatakan bahwa baik ia maupun ODP yang 
ia asuh bersama-sama membuat jadwal untuk secara rutin ke pergi psikiater 
dan meminum obat.163 Dengan demikian, kedua belah pihak sama-sama 
berperan dalam penyusunan kalender untuk kontrol rutin ke psikiater. 
Sekalipun ada kemungkinan bahwa pihak keluarga memiliki kuasa yang lebih 
besar dalam proses penyusunan ini, paling tidak keinginan dan preferensi 
ODP tidak terlangkahi.  

Ada pula pengasuh yang mengajak secara rutin ODP untuk melakukan 
aktivitas-aktivitas motorik, seperti dengan mengajak ODP untuk 
berolahraga.164 Sekalipun pengambilan keputusan-keputusan ini bersifat 
kecil dan sehari-hari, perbantuan dalam mengambil keputusan ini mungkin 
bisa menjadi langkah awal untuk membentuk mekanisme pengambilan 
kepusan perbantuan yang memadai.  

Sekalipun banyak keluarga terdidik bertindak berhati-hati dalam membantu 
ODP mengambil keputusan sehari-hari, para keluarga dan ODP juga 

 
162 Ibid. 
163 FGD dengan pengasuh pada tanggal 23 Mei 2019 di Jakarta. 
164 FGD dengan pengasuh pada tanggal 23 Mei 2019 di Jakarta. 
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membutuhkan dukungan formal dari pemerintah agar sistem pengambilan 
keputusan perbantuan ini bisa menjadi kebiasaan. Seorang penggiat 
kesehatan jiwa di level komunitas misalnya mencontohkan Australia sebagai 
salah satu negara yang sudah menerapkan mekanisme sistem perbantuan 
ketika ODP berada dalam kondisi gaduh-gelisah. 

Terus kemudian satu lagi ada satu dokumen, namanya apa saya 
lupa. Jadi ketika dia membaik, itu akan ditanyakan oleh dokter, kalau 
kamu kambuh lagi, siapa yang bisa kamu percaya untuk bisa 
mengambil keputusan rawat inap. Ini sudah bagus banget di sana. 
Itu jadi prosedur standar rumah sakit.165 

Perbandingan metode-metode perbantuan dalam pengambilan keputusan 
ini harusnya tidak menjadi beban keluarga saja. Negara yang telah 
menandatangani CRPD harus menyediakan alternatif mekanisme 
pengambilan keputusan perbantuan bagi semua tanpa menjadikan sistem 
ini terlalu sukar untuk diikuti oleh orang dengan disabilitas.166 

Selain mengedukasi keluarga untuk membantu mengambilkan keputusan 
bagi ODP, negara juga harus memberikan edukasi yang sama kepada ODP. 
Selama ini, stigma dan diskriminasi berbasiskan disabilitas psikososial 
menyebabkan ODP turut memberikan stigma terhadap diri mereka sendiri. 
Stigma terhadap diri sendiri ini menyebabkan orang yang memiliki 
permasalahan kesehatan jiwa tidak mau mencoba membuat keputusan 
sendiri.167 Dengan memberikan edukasi yang memadai, ODP tidak hanya 
menjadi objek belas kasihan yang menunggu pengasuh mengadopsi sistem 
pengambilan keputusan perbantuan tapi juga bisa menuntut haknya untuk 
mendapatkan akomodasi yang layak. 

Salah seorang ODP, misalnya, menyatakan harapannya agar, ketika ia 
disuruh menandatangani surat, ada orang yang bisa menjelaskan apa isi 
surat itu dan tujuan mengapa ia harus tahu serta menandatangani surat 
itu.168 Di tengah terpaan stigma tentang disabilitas psikososial, ODP ini 

 
165 FGD dengan ahli tanggal 18 Juli 2019 di Jakarta. 
166 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Op. Cit., Paragraf 29. 
167 Patrick W Corrigan, and Deepa Rao, 2012, “On the Self-Stigma of Mental Illness: 
Stages, Disclosure, and Strategies for Change,” Can J Psychiatry 57(8): 464–469. 
168 FGD dengan ODP pada tanggal 16 Mei 2019 di Jakarta. 
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menyatakan keinginannya untuk tetap berperan dalam proses pengambilan 
keputusan.  

Peran pendamping yang mengerti isu disabilitas sudah mulai menjadi fokus 
advokasi sejak pengesahan UU disabilitas di Indonesia pada tahun 2016. 
Peran pendamping misalnya diakui pemerintah ketika anak penyandang 
disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Ketika melakukan pemeriksaan, 
aparat penegak hukum wajib mengizinkan pendamping bagi anak ini.169   

Banyak OPD pun sudah berupaya untuk mengadvokasikan penggunaan 
pendamping disabilitas. Sebagai contoh, beberapa OPD mendorong 
ketersediaan pendamping disabilitas bagi orang dengan disabilitas yang 
berhadapan dengan hukum pidana. Pendamping bisa memberikan bantuan 
emosional, menjaga komunikasi tetap berjalan dengan lancar tanpa 
merenggut kepercayaan diri orang dengan disabilitas untuk bertindak bagi 
dirinya sendiri.170 Bukan hanya diperlukan ketika orang dengan disabilitas 
menjadi terdakwa atau saksi di satu kasus pidana, pendamping disabilitas 
juga dibutuhkan di pengambilan keputusan-keputusan yang berkaitan 
dengan hukum keperdataan, seperti keputusan-keputusan finansial. 

Sebagai contoh, seorang pengasuh menceritakan bagaimana ia membantu 
anggota keluarganya yang hidup dengan skizofrenia untuk mengerti cara 
menabung dan memiliki rekening di bank. 

Dia itu bisa jalan sendiri, ke bank, ke mana, tapi harus saya kasih 
tahu. Banknya harus saya pilihin, skemanya saya pilihin, masuk ke 
rekening mana itu saya yang pilihin. Jadi dia ada di tabungan itu 
sekitar 2 jutaan setiap bulan, buat dia senang-senang sendiri."171   

Meningkatnya perhatian atas tanggung jawab pendamping di Indonesia 
seharusnya bisa menjadi momentum untuk memperluas diskusi tentang 
kapasitas legal ODP. Terbukanya diskusi tentang kapasitas legal ini juga 
semestinya menjadi peluang untuk merevisi sistem pengampuan yang 

 
169 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 31. 
170 Dio Ashar, dkk., Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan 
dengan Hukum, (Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas 
Universitas Indonesia, 2019) hal. 84-5. 
171 FGD dengan pengasuh pada tanggal 23 Mei 2019 di Jakarta. 
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merenggut sepenuhnya HAM ODP secara sewenang-wenang. Salah satu 
alternatif penggantinya adalah dengan mengembangkan sistem dukungan 
dalam pengambilan keputusan yang mengedukasi ODP dan pengasuh 
tentang tak bisa dicabutnya kapasitas hukum, sembari menciptakan hukum 
dan kebijakan yang mendukung setiap orang untuk menjalankan kapasitas 
hukumnya. 
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Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia. 
Indonesia, Herzien Inlandsch Reglement (HIR). 
Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. 
Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama. 

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak. 

Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. 
Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 

Disabilitas. 

https://mojok.co/lya/esai/gangguan-jiwa-bukan-cuma-gila-tak-perlu-menolak-odgj-dikasih-hak-pilih/
https://mojok.co/lya/esai/gangguan-jiwa-bukan-cuma-gila-tak-perlu-menolak-odgj-dikasih-hak-pilih/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan/
https://mdac.org/en/05/12/2012/latvia-abolishes-plenary-guardianship
https://mdac.org/en/05/12/2012/latvia-abolishes-plenary-guardianship
https://www.jpnn.com/news/data-kemenkes-14-juta-orang-di-indonesia-gangguan-jiwa?page=2
https://www.jpnn.com/news/data-kemenkes-14-juta-orang-di-indonesia-gangguan-jiwa?page=2
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Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa 
Untuk Kepentingan Penegakan Hukum  

Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan 
Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. 

United Kingdom, Mental Capacity Act 2005. 
United Nations, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). 
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