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CRPD (Convention the 
Right of Person with 
Disability)

: Suatu perjanjian multilateral yang mengatur 
pelindungan terhadap hak dan martabat 
penyandang disabilitas. Negara anggota dari 
perjanjian ini wajib melindungi, mempromosikan 
dan menjamin pemenuhan hak-hak penyandang 
disabilitas, dan juga memastikan bahwa mereka 
setara dengan manusia lainnya di mata hukum.

HAM (Hak Asasi 
Manusia)

: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak 
yang melekat pada hakikat dan keberadaan 
manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi 
dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, 
dan setiap orang, demi kehormatan serta 
pelindungan harkat dan martabat manusia.

Kapasitas Hukum : Kedudukan seseorang sebagai pemegang hak 
dan aktor hukum.

Kapasitas Mental : Kompetensi seseorang dalam mengambil 
sebuah keputusan.

KUH Per : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)

Dukungan Teman 
Sebaya (Peer Support)

: Dukungan yang diberikan oleh orang yang 
memiliki identitas atau pengalaman yang sama.

ODP 
(Orang dengan 
Disabilitas Psikososial)

: Orang yang menghadapi kekangan hak dan 
halangan partisipasi akibat gangguan mental 
yang aktual ataupun dirasakan, terlepas 
apakah ia mengidentifikasi dirinya sendiri atau 
didiagnosis memiliki permasalahan mental.

OPD 
(Organisasi 
Penyandang 
Disabilitas)

: Organisasi masyarakat sipil yang anggota dan 
pengurusnya penyandang disabilitas, atau 
mayoritas penyandang disabilitas.

GLOSSARIUM
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Pengampuan : Mekanisme penunjukkan seseorang biasanya 
melalui proses pengadilan, untuk mengambilkan 
keputusan atas nama individu lain.

SSPK (Sistem 
Substitusi dalam 
Pengambilan 
Keputusan / Substitute 
Decision-Making)

: Suatu sistem yang menyatakan seseorang 
tidak memiliki kapasitas hukum, sehingga 
pengambilan keputusan atas dirinya harus 
digantikan oleh orang lain.

SDPK (Sistem 
Dukungan dalam 
Pengambilan 
Keputusan / Supported 
Decision-Making)

: Suatu mekanisme alternatif yang menjamin 
kebebasan seseorang yang memiliki 
hambatan dalam mengambil keputusan untuk 
mengekspresikan preferensinya, mengambil 
keputusan, serta menjalankan hidupnya tanpa 
bantuan dari orang lain sebagai pengampu.

Instruksi di Muka 
(Advance Directives)

: Suatu dokumen yang dibuat oleh seseorang 
untuk menginstruksikan pilihan-pilihan yang 
diambilnya jika di masa mendatang dirinya 
berada dalam kondisi tidak memiliki kapasitas 
untuk membuat keputusan. Dokumen ini dapat 
digunakan untuk memberikan petunjuk tentang 
pilihan pengobatan ketika ODP gaduh gelisah. 

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

UU Keswa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang 
Kesehatan Jiwa.
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KATA PENGANTAR AIPJ2 

Saya mewakili Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) dan secara 
pribadi menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada LBH Masyarakat, telah berhasil 
menyusun dan menerbitkan laporan penelitian Komparasi Sistem Dukungan dalam 
Pengambilan Keputusan untuk Orang dengan Disabilitas Psikososial. 

Indonesia telah mengambil langkah progresif untuk memberikan perlindungan bagi 
orang dengan disabilitas, yakni dengan meratifikasi Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities (CRPD) dan mengharmonisasikan ketentuan CRPD menjadi 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun pada 
faktanya, data menunjukkan masih banyak produk hukum yang melanggar hak asasi 
orang dengan disabilitas, terkhusus Orang dengan Disabilitas Psikososial (ODP).

Masyarakat kerap memandang dan memberi stigma negatif pada ODP sebagai 
orang yang tidak memiliki kompetensi, tidak mampu berpikir rasional, termasuk tidak 
mampu dalam membuat keputusan. Kondisi ini membuat ODP dianggap tidak cakap 
untuk memiliki kapasitas hukum. Hal ini diperparah dengan terbatasnya penelitian 
berkualitas yang memotret dan menganalisa permasalahan-permasalahan ODP, 
sehingga pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lain tidak memiliki banyak 
rekomendasi dalam menyusun atau memperbaiki kebijakan/peraturan hukum.

Melalui kemitraan bersama LBH Masyarakat, AIPJ2 berupaya untuk memperkuat 
pengetahuan tentang permasalahan disabilitas psikososial dan cara penyelesaiannya 
dengan menggunakan bukti berbasis penelitian dan kajian. Sejak 2011, AIPJ2 telah 
berkolaborasi bersama berbagai organisasi penyandang disabilitas, masyarakat sipil, 
termasuk lembaga bantuan hukum masyarakat seperti LBH Masyarakat, dan mitra 
pemerintah. 

INKLUSI DISABILITAS adalah program prioritas AIPJ2. Salah satu strategi dan 
pendekatan program AIPJ2 dalam memastikan keadilan bagi penyandang disabilitas 
adalah dengan menitikberatkan pada penjembatanan lembaga peradilan dan 
masyarakat sipil, termasuk organisasi penyandang disabilitas, untuk menjangkau, 
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melaksanakan, dan mengevaluasi kerangka hukum serta kebijakan terkait akses bagi 
penyandang disabilitas. 

Kami berharap buku laporan penelitian ini memberikan sumbangsih bagi kemajuan 
pemenuhan hak penyandang disabilitas, khususnya orang dengan disabilitas 
psikososial di Indonesia. Sekaligus memberikan diskursus dan pemahaman 
pengetahuan baru untuk dapat lebih memahami isu kesehatan jiwa dari aspek 
keadilan dan hukum. 

Sekali lagi, selamat bagi teman-teman LBH Masyarakat selaku penyusun laporan 
penelitian. Terus berkarya termasuk dalam menghasilkan penelitian berkualitas untuk 
mendorong terwujudnya Indonesia yang inklusi dan kebijakan pengarusutamaan 
disabilitas di Indonesia. 

Salam Inklusi, 

Lia Marpaung
AIPJ2 Gender, Disability & Social Inclusion Adviser
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BAB 1
PENDAHULUAN
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A. Latar Belakang Masalah

Sejak diresmikan, Pasal 12 Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities (CRPD) tentang kapasitas 
hukum telah menimbulkan perdebatan hangat di 
kalangan akademisi, ahli hukum, dan tenaga medis. 
Para aktivis disabilitas merayakan keberadaan pasal 
itu, karena memberikan pengakuan setara terhadap 
kapasitas hukum penyandang disabilitas. Namun, ada 
pihak-pihak lain yang memiliki interpretasi berbeda, 
bahkan menolak keberadaan Pasal 12 dalam CRPD ini. 
Keberagaman pendapat itu menyebabkan adanya 
variasi dalam pengimplementasian pengakuan 
universal atas kapasitas hukum oleh negara-negara 
yang meratifikasi CRPD.

Indonesia telah meratifikasi CRPD sejak tahun 2011 
melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. 
Dalam satu dekade setelahnya, Indonesia telah 
mengeluarkan beberapa peraturan yang bertujuan 
untuk mengamalkan Pasal 12 tersebut. Jaminan atas 
kesetaraan di muka umum hadir dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 
Disabilitas (UU Disabilitas). Selain itu, Peraturan 
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang 
Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas 
dalam Proses Peradilan turut berupaya memberikan 
dukungan agar penyandang disabilitas mampu 
setara ketika beracara di pengadilan. 
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Sekalipun upaya legislasi tersebut telah menunjukkkan kemajuan yang nyata, tidak 
bisa dipungkiri bahwa kondisi penegakan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan 
kapasitas hukum masih belum terimplementasikan dengan baik. Sebagaimana yang 
terjadi di banyak negara, Orang dengan Disabilitas Psikososial (ODP), yang merupakan 
bagian dari disabilitas mental menurut UU Disabilitas, dan penyandang disabilitas 
intelektual masih kerap mendapatkan diskriminasi terhadap pengakuan kapasitas 
hukumnya.

Situasi ODP di Indonesia
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) yang dilakukan oleh 
Badan Pusat Statistik tahun 2018, ada 30,38, atau sekitar 14,2% dari penduduk 
Indonesia.1 Sementara itu, data dari Sistem Informasi Management Penyandang 
Disabilitas yang dimiliki oleh Kementerian Sosial mendata adanya 220.187 penyandang 
disabilitas di seluruh Indonesia; 26.229 di antaranya ODP.2 Data Riset Kesehatan 
Dasar (Riskesdas) 2018 menyebutkan bahwa 6,7 per mil dari seluruh rumah tangga 
Indonesia memiliki orang dengan skizofrenia atau psikosis.3 Data-data ini, meskipun 
terpecah, menunjukkan besarnya jumlah ODP di Indonesia.

ODP adalah orang yang menghadapi kekangan hak dan partisipasi akibat gangguan 
mental yang aktual ataupun dirasakan, terlepas apakah ia mengidentifikasi dirinya 
sendiri atau didiagnosis memiliki permasalahan mental.4 Definisi itu menunjukkan 
bahwa hambatan yang dialami oleh orang tersebut bukan semata-mata disebabkan 
oleh gangguan kejiwaan yang terdiagnosis tetapi juga oleh faktor lingkungan sekitar, 
seperti persepsi dan sikap masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

Di Indonesia, terdapat beberapa produk hukum yang melanggar hak ODP 
untuk memiliki kapasitas hukum. Salah satunya, yang paling berdampak adalah 
ketentuan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang 
memperkenankan ODP untuk ditaruh di bawah pengampuan.5 Pengampuan, sebagai 

1 Ade Nasihudin Al Ansori, ‘Jumlah Penyandang Disabilitas Di Indonesia Menurut Kementerian Sosial’, Liputan6 (Jakarta, 10 Sep-
tember 2020) <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4351496/jumlah-penyandang-disabilitas-di-indonesia-menurut-ke-
menterian-sosial>.

2 Data dilihat di situs https://simpd.kemensos.go.id/ per 28 Januari 2021.
3 Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Laporan Nasional Riskesdas 2018 (Jakarta, 2019), p. 222.
4 Human Rights Council, ‘Mental Health and Human Rights: Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights’, 

in Annual Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and Reports of the Office of the High Commission-
er and the Secretary-General, 2017.

5 Albert Wirya and others, Asesmen Hukum Pengampuan Indonesia: Perlindungan Hak Orang Dengan Disabilitas Psikososial (Ja-
karta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2020).
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suatu mekanisme yang menggantikan mandat pengambilan keputusan dari seorang 
individu ke individu lain6, melangkahi hak seseorang untuk menjadi subjek hukum 
yang sah. Selain itu, ketentuan diskriminatif terhadap ODP juga ada pada Pasal 21 
ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (UU 
Keswa) yang memperkenankan pengambilan keputusan pengobatan bagi orang 
dengan gangguan jiwa digantikan oleh keluarganya pada saat tidak cakap. Penentuan 
ketidakcakapan dalam UU Keswa diberikan pada saat itu juga oleh psikiater atau 
dokter yang memberikan layanan medis.

Hasil riset Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) menjelaskan bagaimana 
pelaksanaan pengampuan merupakan sebuah pelanggaran HAM terhadap ODP, 
berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia periode 2015-2018. Penelitian itu 
menunjukan semua penetapan pengampuan tidak memperhitungkan suara dari 
calon terampu. Standar pembuktian di dalam sidang pengampuan pun teramat 
lemah, sehingga pengadilan mengabulkan 46 dari 48 permohonan tanpa ada batas 
waktu.7 

Pengabaian atas kapasitas hukum ODP terjadi secara besar-besaran dalam lingkup 
informal. Laporan Human Rights Watch8 memperlihatkan ODP ditahan di panti-panti 
rehabilitasi dan rumah sakit jiwa tanpa memperhitungkan keinginan mereka. Akibat 
pengurungan itu, HAM dari ODP diabaikan, seperti hak untuk bebas dari kekerasan, 
hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan hak-hak lainnya. 
Perampasan kebebasan dalam lingkup informal menunjukkan bagaimana ODP 
tidak dihormati, dilindungi, dan dipenuhi hak-haknya sebagai seorang manusia yang 
mampu untuk mengatur hidupnya sendiri.

Perkembangan Dunia Internasional
Menurut CRPD, perampasan kebebasan dan penghapusan kapasitas hukum tersebut 
termasuk model Substituted Decision-Making atau dalam Buku ini akan disebut 
sebagai Sistem Substitusi dalam Pengambilan Keputusan (SSPK). Pasal 12 CRPD 
memandatkan bahwa SSPK harus dihapuskan, karena berdampak negatif terhadap 
ODP, mulai dari menghilangkan kepercayaan diri, menghilangkan kemampuan untuk 

6 Robert D. Dinerstein, ‘Implementing Legal Capacity Under Article 12 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabili-
ties: The Difficult Road From Guardianship to Supported Decision-Making’, Human Rights Brief, 19.2 (2012), 1–5 (p. 2).

7 Wirya and others.
8 Living in Hell: Abuses against People with Psychosocial Disabilities in Indonesia, 2016 <https://www.hrw.org/node/287537/>.
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menjadi pribadi yang independen, sampai menghadirkan rasa ketidakadilan.9 

Untuk menghapus prinsip SSPK yang memberikan kuasa timpang antara orang 
dengan disabilitas dan non-disabilitas, CRPD mendorong adanya mekanisme lain yang 
dinamakan dengan Supported Decision-Making atau dalam Buku ini disebut sebagai 
Sistem Dukungan dalam Pengambilan Keputusan (SDPK). SDPK menempatkan 
penyandang disabilitas tetap sebagai penentu utama keputusan menyangkut dirinya, 
sekalipun untuk mencapai keputusan itu, ia mendapatkan dukungan dari orang lain.10

Pelaksanaan SDPK merupakan bentuk penghargaan terhadap martabat penyandang 
disabilitas. Selain itu, SDPK juga membawa dampak positif terhadap kesehatan ODP. 
Melalui SDPK, penyandang disabilitas mampu untuk hidup mandiri, mendapatkan 
pekerjaan, serta produktif dalam keseharian mereka.11 SDPK membantu pemulihan 
kondisi mental seseorang karena ODP mampu untuk menangkal stigma yang mereka 
internalisasi sendiri (self-stigma).12

Demi menjamin partisipasi orang dengan disabilitas dan memperhatikan kekhususan 
dari masing-masing negara anggota, CRPD tidak membakukan implementasi SDPK. 
Hal itu membuat banyak negara anggota merancang desain SDPK tersendiri, mulai 
dari pendamping keluarga, jaringan pendamping, ombudsman pribadi, instruksi di 
muka (advance directives), dan lain-lain. Variasi yang banyak itu terkadang memberikan 
kekhawatiran bahwa SDPK akan mengulang kesalahan sistem-sistem terdahulu yang 
melanggar hak atas kapasitas hukum penyandang disabilitas.13 Namun, tetap ada 
prinsip-prinsip yang dapat menjadi panduan bagi suatu negara untuk merancang 
SDPK agar sesuai dengan harkatnya.

Indonesia belum memiliki sistem hukum atau kebijakan yang secara khusus mengatur 
soal SDPK bagi ODP, terutama untuk hak ekonomi sebagaimana yang tertera 
pada Pasal 12 ayat (5) CRPD. Namun begitu, bukan berarti ODP dan pengasuhnya 

9 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, General Comment No. 1 (2014): Article 12: Equal Recognition before the 
Law, CRPD/C/GC/1, 2014, p. 5.

10 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, p. 5.
11 M.L. Wehmeyer and S.B Palmer, ‘Adult Outcomes for Students with Cognitive Disabilities Three-Years after High School: The 

Impact of Self-Determination’, Education and Training in Developmental Disabilities, 38.2 (2003), 131–44.
12 Anna Arstein-Kerslake and others, ‘Future Direction in Supported Decision Making’, Disability Studies Quarterly, 1 (2017).
13 Piers Gooding, ‘Supported Decision-Making: A Rights-Based Disability Concept and Its Implications for Mental Health Law’, Psy-

chiatry, Psychology and Law, 20.3 (2013), 431–51 (p. 434) <https://doi.org/10.1080/13218719.2012.711683>; Terry Carney, ‘Clarifying, 
Operationalising, and Evaluating Supported Decision Making Models’, Research and Practice in Intellectual and Developmental 
Disabilities, 1.1 (2014), 46–50 (p. 48).
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di Indonesia tidak menjalankan prinsip-prinsip dukungan dalam aktivitas sehari-
hari. Para pendamping yang teredukasi dengan pengetahuan soal kesehatan jiwa 
seringkali mendiskusikan pilihan keputusan berkaitan dengan keuangan dan aktivitas 
sehari-hari bersama dengan ODP.14 Agar praktik-praktik baik ini dapat dinikmati oleh 
lebih banyak ODP, perlu ada panduan bagaimana merancang dan mengaplikasikan 
SDPK di Indonesia.

Laporan penelitian ini disusun untuk menjadi panduan penerapan SDPK bagi Organisasi 
Penyandang Disabilitas (OPD), organisasi-organisasi masyarakat sipil lainnya, dan mitra 
Pemerintah. Agenda SDPK senada dengan agenda pengarusutamaan isu disabilitas 
dalam berbagai kebijakan publik di Indonesia yang selaras dengan cita-cita Indonesia 
dalam meratifikasi CRPD. Dengan mempelajari standar-standar yang telah ditetapkan 
oleh CRPD dan memahami perkembangan negara-negara lain dalam kaitannya 
dengan pengakuan atas kapasitas hukum bagi penyandang disabilitas, laporan ini 
berupaya untuk memberikan langkah-langkah yang mungkin dilakukan agar hak atas 
kapasitas hukum semakin diakui di Indonesia.

Permasalahan Penelitian 
Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian ini berupaya untuk menjawab tiga 
pertanyaan berikut:
1. Apa saja prinsip-prinsip dasar SDPK? 
2. Bagaimana negara-negara lain menerapkan kebijakan SDPK bagi ODP?
3. Apa langkah-langkah yang diperlukan oleh Pemerintah, Organisasi Penyandang 

Disabilitas (OPD), dan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk mengembangkan 
sistem SDPK bagi ODP di Indonesia?

B. Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih ketika 
permasalahan sosial yang hendak diangkat bersifat kompleks sulit ditangkap melalui 
angka-angka.15 Pendekatan kualitatif cocok digunakan dalam penelitian ini karena 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan komparasi kebijakan SDPK untuk 

14 Wirya and others, pp. 74–77.
15 W. Lawrence Neuman, Basic of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches, 2nd edn (Boston: Pearson Education, 

2007).
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menjadi panduan bagi Indonesia dalam merancang program SDPK tersendiri. Selain 
itu, penelitian ini juga ingin melihat bagaimana implementasi SDPK di berbagai negara 
telah memenuhi prinsip-prinsip HAM yang diusung oleh CRPD.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen di 
mana peneliti mengumpulkan literatur-literatur terkait. Literatur yang dikumpulkan 
terdiri dari empat tipe, yakni:
a. Jurnal akademik
b. Laporan OPD dan/atau organisasi masyarakat sipil
c. Dokumen PBB
d. Hukum dan Peraturan

Keempat tipe dokumen itu dinilai mampu memberikan keterangan rinci tentang 
penerapan SDPK, serta bagaimana aspirasi dari penyandang disabilitas dapat 
terwakili dalam suatu kebijakan. Laporan organisasi masyarakat sipil dan Dokumen 
PBB juga memberikan informasi tentang keberlanjutan dan tantangan dari program-
program SDPK.

Penelitian ini dimulai sejak Juni 2020 dengan pengumpulan literatur terkait dan 
pembuatan proposal penelitian. Proposal kemudian dikonsultasikan melalui tiga kali 
pertemuan konsultasi besama ahli, yang dilakukan secara daring. Pada pertemuan 
pertama, 3 Agustus 2020, tim peneliti mengundang Yeni Rossa Damayanti selaku 
Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat, dr. Irmansyah selaku Kepala Puslitbang Sumber Daya 
dan Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, dan Fajri Nursyamsi selaku Direktur 
Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Pertemuan 
kedua pada tanggal 10 September 2020, tim peneliti mengundang Piers Gooding 
selaku dosen University of Melbourne; Leisha Lister, Joni Yulianto, dan Lia Marpaung 
selaku penasihat di Australia Indonesia Partnership for Justice 2; dan Cate Summer 
selaku Associate CILIS. Pada pertemuan ketiga, 23 November 2020, tim peneliti 
bertemu dengan Alberto Vásquez, seorang peneliti yang bekerja di kantor Pelapor 
Khusus PBB untuk Hak Penyandang Disabilitas yang juga menjadi presiden Sociedad 
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Para ahli memberikan saran dan kritik terhadap arah dan tujuan penelitian ini. Selain itu, 
para ahli dari Indonesia juga menguatkan bagaimana penelitian ini bisa bermanfaat 
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untuk kebijakan pengarusutamaan disabilitas di Indonesia sekarang. Para ahli dari 
luar negeri mengklarifikasi dan menambahkan contoh-contoh SDPK dari negara lain. 
Namun, pandangan-pandangan ahli sendiri tidak menjadi sumber data di dalam 
penelitian ini. 

Penelitian ini melakukan komparasi hukum dan kebijakan, serta implementasi SDPK 
dari enam negara yang merepresentasi kawasan-kawasan regional dunia, yakni Benua 
Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Australia, Asia, dan Afrika. Awalnya, tim peneliti 
mendapatkan daftar negara-negara di setiap benua yang telah memiliki inisiatif SDPK 
dari laporan Pelapor Khusus PBB untuk Hak Penyandang Disabilitas pada tahun 2018.16 
Daftar ini cukup kredibel mengingat bahwa negara-negara anggota yang memiliki 
inisiatif SDPK pasti akan melaporkan perkembangannya ke Komite CRPD dan Pelapor 
Khusus. 

Berdasarkan daftar tersebut, tim peneliti memilih masing-masing satu negara 
per representasi benua yang memiliki kriteria seleksi: (1) negara tersebut sudah 
menjalankan inisiatif SDPK selama kurang lebih tiga tahun, (2) inisiatif SDPKdimulai 
oleh OPD, dan (3) tersedia cukup literatur dan peraturan yang menjelaskan tentang 
inisiatif SDPK tersebut. Ketiga kriteria itu dipilih dengan alasan-alasan tertentu, yaitu 
kriteria pertama tentang usia menunjukkan bahwa inisiatif atau reformasi hukum 
ini cukup kokoh, sehingga mampu terus berjalan hingga tiga tahun. Kriteria kedua 
menjadi penting karena seyogyanya perancangan SDPK ini harus partisipatif dan 
bermula dari OPD yang menjadi salah satu kelompok paling terdampak dari adanya 
diskriminasi kapasitas hukum. Sementara itu, kriteria ketiga berguna untuk mengetahui 
secara detail tentang reformasi kapasitas hukum itu atau bagaimana SDPK tersebut 
dilaksanakan. Setelah melalui proses seleksi, tim peneliti memilih negara India, 
Australia, Kanada, Swedia, Kenya, dan Peru menjadi obyek penelitian. Karena Australia 
dan Kanada adalah negara pesemakmuran yang memiliki negara-negara bagian 
dengan hukum yang berbeda-beda, tim peneliti memilih negara bagian Victoria di 
Australia dan negara bagian British Columbia di Kanada.

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis dengan cara melakukan 
kategorisasi konsep-konsep serta model-model SDPK. Dalam analisis penelitian 
kualitatif, peneliti berupaya untuk mereduksi data yang sudah terkumpul yang berarti 

16 Catalina Devandas Aguilar, Report of the Special Rapporteur on the Rights of Persons with Disabilities, 2017 <https://undocs.org/
en/A/HRC/37/56>.
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merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 
mencari tema dan polanya, serta membuang yang tidak perlu.17 Proses analisis dan 
penulisan dilakukan dari Oktober 2020 hingga Januari 2021.

Keterbatasan Penelitian
Metode penelitian yang dipraktikan dalam penelitian ini memiliki beberapa 
keterbatasan. Keterbatasan yang dimaksud adalahpenelitian ini tidak mampu untuk 
menggambarkan bagaimana pengalaman dan persepsi riil dari orang-orang yang 
merancang ataupun menjalankan SDPK, karena sumber data hanya berdasarkan 
literatur. Penelitian ini juga tidak mampu menyelidiki seberapa efektif SDPK yang 
dirancang dapat membantu penyandang disabilitas dan apakah penerapannya bisa 
dikategorikan sebagai kebijakan yang berhasil atau tidak.

Cara pemilihan negara-negara yang menjadi objek komparasi dalam penelitian ini pun 
memiliki kelemahan-kelemahan tersendiri. Setiap region di dunia memiliki karakteristik 
wilayah dan kondisi geopolitik yang berbeda dengan Indonesia. Selain itu, komparasi 
yang ditawarkan di penelitian ini tidak mampu untuk memberikan penjelasan detail 
tentang kondisi demografis, tingkat pendidikan, kondisi sosial-ekonomi-budaya, 
serta kekuatan gerakan disabilitas di negara-negara tersebut. Faktor-faktor ini sangat 
mungkin turut mempengaruhi pengembangan SDPK. Namun, sebagai langkah awal, 
setidaknya contoh-contoh implementasi SDPK di dalam penelitian ini memberikan 
sedikit gambaran tentang opsi program atau reformasi yang bisa diadopsi di 
Indonesia.

17  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2009), p. 338.
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BAB 2
KERANGKA KONSEP
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Sebelum membedah implementasi Pasal 12 CRPD 
di negara-negara lain, laporan ini akan menjelaskan 
terlebih dahulu bagaimana CRPD membahas konsep 
kapasitas hukum. Dengan menempatkan disabilitas 
dalam kerangka HAM, CRPD sekaligus mengubah cara 
pandang kita dalam melihat martabat penyandang 
disabilitas, khususnya yang berhubungan dengan 
cara mereka mengambil keputusan.

A. Kapasitas Hukum

Kapasitas hukum (legal capacity) merujuk pada 
kapasitas seseorang sebagai pemegang hak dan 
aktor hukum.18 Ada dua unsur di dalam konsep 
ini, yakni kedudukan hukum (legal standing), yaitu 
status hukum seseorang di mata hukum; dan agensi 
hukum (legal agency), yaitu kemampuan seseorang 
untuk bertindak di dalam kerangka hukum.19 Contoh 
sederhana penerapan dua unsur ini dapat terlihat 
dalam hak seseorang untuk menjadi ahli waris. 
Kedudukan hukum terealisasi ketika nama orang itu 
dicantumkan dalam perjanjian sebagai subjek hukum 
yang sah, sehingga berhak mendapatkan warisan. 
Agensi hukum terbentuk ketika orang itu betul-betul 
mampu mengklaim hak warisnya sebagaimana yang 
tertulis di perjanjian, misalnya dengan menerima 
bagian harta kepemilikan almarhum orang tuanya. 

18 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, p. 3.
19 Bernadette McSherry, ‘Legal Capacity Under the Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities’, Journal of Law and Medicine, 20 (2012), 22–27 (pp. 
22–23).
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Mayoritas keputusan, baik itu menyangkut soal harta-benda, pilihan politik, 
kesehatan, ataupun hal-hal personal lainya, akan menjadi lebih kuat ketika dijamin 
secara hukum. Oleh karena itu, kapasitas hukum menjadi aspek yang teramat 
penting bagi hidup seseorang. Quinn menyamakan kapasitas hukum sebagai 
epiphenomenon (fenomena sekunder yang terjadi di samping fenomena primer) 
yang menyusun kepribadian seseorang.20 Berkat kapasitas hukum, seseorang dapat 
menyusun kerangka hukumnya sendiri, menentukan mana hak dan kewajibannya 
melalui hubungannya dengan orang lain.21 Quinn menekankan pentingnya konsep 
itu, sampai-sampai menyamakan kapasitas hukum sebagai pedang dan perisai 
yang digunakan seseorang dalam hidupnya. Quinn menyatakannya sebagai pedang 
karena kapasitas hukum memampukan seseorang untuk membuka jalan hidupnya, 
sedangkan perisai berguna untuk mengalihkan orang itu dari keputusan-keputusan 
tidak bijak yang dibuat oleh pihak ketiga.22

Kapasitas hukum adalah konsep yang fundamental, sehingga sering disebut sebagai 
hak untuk memiliki hak (the right to have rights). Karena itulah, konsep kapasitas 
hukum bukanlah prinsip yang baru ada setelah CPRD. Hak ini sudah diakui pula dalam 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Pasal 6), Kovenan Internasional Hak Sipil 
dan Politik (Pasal 16), Konvensi Internasional Penghapusan Segala Jenis Kekerasan 
terhadap Perempuan (Pasal 15), dan konvensi-konvensi internasional lainya.23

Meskipun sifatnya yang mendasar, masih banyak orang yang tidak mendapatkan 
hak atas kapasitas hukumnya. Sepanjang sejarah, banyak orang yang dianggap 
tidak kompeten untuk membuat pilihan atas namanya sendiri. Kelompok-kelompok, 
seperti perempuan dan penyandang disabilitas, sering dianggap tidak mampu untuk 
mengambil keputusan sendiri.24

Umumnya, terdapat tiga paradigma yang memperkenankan penghapusan kapasitas 
hukum, yaitu: 

20 ‘Personhood & Legal Capacity Perspectives on the Paradigm Shift of Article 12 CRPD.’, 2010, p. 10 <https://www.goo-
gle.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiuw9WjgfTqAhVNAHIKHUJuBz0QFjAAegQIAx-
AB&url=https%3A%2F%2Fwww.inclusionireland.ie%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fattach%2Fbasic-page%2F846%2Fharvardlegal-
capacitygqdraft2.doc&usg=AOvVaw1>.

21 Quinn, p. 10.
22 Quinn, p. 10.
23 Aguilar, p. 4.
24 Aguilar.
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a. Penghapusan Kapasitas Hukum Berbasis Status (Status Approach):
 Pandangan yang menyatakan bahwa seseorang kehilangan kapasitas hukumnya 

karena status dan atribusinya.25 Misalnya, karena seseorang memiliki gangguan 
jiwa, ia dianggap tidak memiliki kapasitas hukum.

b. Penghapusan Kapasitas Hukum Berbasis Hasil (Outcome Approach):
 Pandangan yang menyatakan bahwa seseorang kehilangan kapasitas hukumnya 

apabila keputusan yang dibuatnya pada masa lalu merupakan keputusan yang 
buruk dan memberikan dampak negatif terhadap hidupnya.26 Contohnya, seorang 
ODP dianggap tidak memiliki kapasitas hukum karena di masa lalunya pernah 
menolak mengonsumsi obat-obatan tertentu, sehingga kondisi kesehatannya 
bertambah parah.

c. Penghapusan Kapasitas Hukum Berbasis Fungsi (Functional Approach):
 Pandangan yang menyatakan bahwa seseorang bisa kehilangan kapasitas 

apabila ada satu atau lebih kemampuannya untuk mengambil keputusan yang 
terganggu.27 Contohnya, seorang ODP dianggap tidak memiliki kapasitas hukum 
setelah ada tes penentuan kompetensi yang menunjukkan bahwa dirinya tidak 
mampu berkomunikasi secara lancar.

Ketiga paradigma tersebut merupakan sebuah pelanggaran HAM menurut CRPD. 
CRPD menegaskan bahwa setiap orang secara universal memiliki kapasitas hukum, 
dan karenanya perlu dianggap sebagai subjek hukum.28 Pandangan itu melawan 
pandangan dikotomis usang yang menilai seseorang selalu dalam kondisi memiliki 
kapasitas hukum secara penuh atau tidak memilikinya sama sekali (All or Nothing).

Selain itu, tiga paradigma yang memungkinkan penghapusan kapasitas hukum juga 
bersifat diskriminatif. Penghapusan Kapasitas Hukum Berbasis Status mendiskreditkan 
kapasitas hukum seseorang hanya karena label disabilitas atau gangguan jiwa. Dengan 
demikian, paradigma ini menggeneralisasi kondisi setiap penyandang disabilitas yang 
padahal bersifat unik dan tidak bisa disamakan dengan yang lain. 

Penghapusan Kapasitas Hukum Berbasis Hasil tidak masuk akal karena tidak ada 
seorang manusia pun yang terhindar dari keputusan-keputusan buruk di masa lalu. 

25 Quinn, p. 12.
26 Quinn, p. 13.
27 Aguilar, p. 5.
28 Amita Dhanda, ‘Universal Legal Capacity as a Universal Human Right’, in Mental Health and Human Rights: Vision, Praxis, and 

Courage, ed. by Michael Dudley, Derrick Silove, and Fran Gale (Oxford: Oxford University Press, 2012).
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Lagipula, apa yang dianggap buruk oleh seseorang belum tentu dianggap demikian 
oleh orang lain. Quinn menyatakan bahwa pendekatan itu bertentangan dengan 
falsafah kedirian (personhood) yang melihat bahwa setiap manusia bisa berbuat 
salah, dan karenanya tidak bisa disamakan dengan robot.29 

Penghapusan Kapasitas Hukum Berbasis Fungsi juga dianggap bersifat diskriminatif 
terhadap kelompok tertentu, khususnya ODP dan penyandang disabilitas intelektual. 
Alasan pertama karena tes semacam itu telah didesain untuk secara khusus untuk 
mendeteksi gejala-gejala gangguan mental sehingga kecil kemungkinan seorang ODP 
bisa dianggap kompeten.30 Alasan kedua karena pendekatan itu menyederhanakan 
proses pembuatan keputusan yang berbeda-beda pada setiap orang. Setiap orang 
memiliki kemampuan berpikir dan emosi yang berbeda-beda sehingga kita tidak 
mungkin mampu mengerti secara penuh apa yang dipikirkan seseorang sebelum 
dirinya mengambil keputusan.31 

Pelaksanaan seleksi terhadap orang-orang yang mampu tetapi dianggap tidak 
memiliki kapasitas hukum, berarti menolak kemampuan orang itu untuk tumbuh dan 
berkembang.32 Oleh karena itu, dengan menyatakan bahwa seseorang tidak memiliki 
kapasitas hukum, kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan kompetensi dan 
kapabilitasnya pun akan selamanya dibatasi. 

B. Kapasitas Mental

Salah satu konsep yang mengiringi kapasitas hukum adalah konsep kapasitas mental. 
CRPD memberikan garis tegas pembedaan antara dua konsep itu. Berbeda dengan 
kapasitas hukum, kapasitas mental merujuk pada kemampuan seseorang untuk 
mengambil keputusan yang tergantung pada banyak faktor, seperti pendidikan, 
kepercayaan, lingkungan sekitar, dan pengaruh orang terdekat.33 Jaminan terhadap 
universalitas pada hak atas kapasitas hukum bukan berarti mengatakan bahwa setiap 
orang memiliki kapasitas yang sama dalam pengambilan keputusan.34

29  , p. 14.
30  Committee on the Rights of Persons with Disabilities, p. 4.
31  World Health Organization, Supported Decision-Making and Advance Planning: WHO QualityRights Specialized Training (Gene-

va, 2019), p. 5.
32  Dhanda, ‘Universal Legal Capacity as a Universal Human Right’, pp. 182–83.
33  Committee on the Rights of Persons with Disabilities, p. 3.
34  Malcolm Parker, ‘Getting the Balance Right: Conceptual Considerations Concerning Legal Capacity and Supported Deci-

sion-Making’, Bioethical Inquiry, 13 (2016), 381–93 (p. 383).
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Beberapa negara mengatur lebih jauh tentang kapasitas mental dengan melakukan 
pemisahan antara konsep kapasitas (capacity) dan kompetensi (competency). 
Kapasitas adalah penilaian klinis tentang kemampuan individu untuk terlibat dalam 
sebuah pengambilan keputusan sedangkan kompetensi adalah keputusan pengadilan 
tentang kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan berdasarkan asesmen 
medis.35

Pada umumya, ada beberapa kriteria dalam menilai kompetensi. Kriteria-kriteria 
itu mencangkup pengetahuan, apresiasi, penalaran, dan pilihan. Pengetahuan 
dapat dipahami sebagai kemampuan untuk mengerti informasi yang diberikan 
kepadanya; appresiasi dapat dipahami sebagai kemampuan untuk mengerti 
relevansi dari informasi terhadap situasi pribadinya; penalaran adalah kemampuan 
untuk memproses informasi dengan rasional; dan pilihan adalah kemampuan untuk 
mengkomunikasikan keputusannya.36

Konsep kapasitas mental sendiri bukannya tanpa kritik. CPRD telah menyatakan bahwa 
konsep kapasitas mental adalah sesuatu yang menimbulkan banyak perdebatan, 
karena kapasitas pengambilan keputusan ditentukan oleh banyak faktor. Kapasitas 
mental bukanlah sesuatu yang objektif, ilmiah dan terjadi secara natural.37 Apalagi, 
konsep kapasitas mental sering menjadi dalih adanya penentuan apakah seseorang 
layak atau tidak menjadi subjek hukum.38 

Dengan demikian, CRPD tidak menyatakan bahwa setiap orang memiliki kemampuan 
yang setara untuk mengambil keputusan. Namun, perbedaan ini semestinya tidak 
menjadi justifikasi untuk mendiskriminasi yang satu dalam tatanan hukum. Sebaliknya, 
perlu ada bantuan yang disediakan agar setiap orang mampu melaksanakan kapasitas 
hukumnya. 

Perbedaan kemampuan mengambil keputusan dan signifikansi bantuan inilah yang 
akhirnya mendorong Bach and Kezner39 untuk mengklasifikasi tiga status pengambilan 
keputusan, yakni:

35  Dilip V. Jeste and others, ‘Supported Decision Making in Serious Mental Illness’, Psychiatry, 00 (2018), 1–13 (p. 2).
36  Jeste and others, p. 2.
37  Committee on the Rights of Persons with Disabilities.
38  Genevra Richardson, ‘Mental Disabilities and the Law: From Substitute to Supported Decision-Making?’, Current Legal Prob-

lems, 65 (2012), 333–354 (p. 340).
39  A New Paradigm for Protecting Autonomy and the Right to Legal Capacity. Ontario Law Commission. (Ontario, 2010), pp. 83–93.
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a. Status Legal Independen (Legally Independent Status): orang yang mampu secara 
independen mengerti informasi dan mengapresiasi informasi yang diberikan;

b. Status SDPK (Supported Decision-Making Status): individu yang membutuhkan 
bantuan untuk mengekspresikan keinginannya dalam pembuatan keputusan;

c. Status Fasilitasi (Facilitated Decision-Making Status): orang yang tidak memiliki 
teman atau keluarga yang dapat membantunya membuat keputusan, tetapi 
bisa mendapatkan fasilitator dalam proses pembuatan keputusan yang mungkin 
menguntungkannya.

Prinsip dukungan dalam menjalankan kapasitas hukum itu membuat kita berpikir ulang, 
apa yang dimaksud tentang otonomi. Otonomi tidak lagi dimaknai sebagai sesuatu 
yang individulistik, terisolasi dan independent.40 Sebaliknya, otonomi diri seseorang 
juga dipengaruhi oleh dukungan dan kontribusi orang lain. Pengimplementasian 
SDPK bukannya mengurangi otonomi seseorang, melainkan menguatkannya.

40  Gooding, p. 435.

Text Box 1. Ilustrasi Perbedaan Kapasitas Hukum dan Kapasitas Mental 

Kiki adalah seorang bipolar. Pada suatu hari, ayah kandungnya meninggal, dan 
memberikan Kiki serta kakaknya warisan. Sebagai seorang disabilitas psikososial, 
Kiki berhak untuk mendapatkan harta warisan karena namanya tercantum dalam 
surat wasiat yang dibuat oleh ayahnya. Dengan mendapatkan warisan yang 
menjadi haknya, Kiki telah diakui kapasitas hukumnya.

Setelah mendapatkan harta warisnya, Kiki memutuskan untuk menggunakan 
uang tersebut untuk membeli telepon genggam, karena Kiki membutuhkannya 
untuk berkomunikasi dengan teman dan psikolognya. Proses Kiki dalam 
mempertimbangkan apa yang diinginkannya, mengapa menginginkannya, apa 
keuntungan dan kerugian dari pilihannya itu adalah cara Kiki menggunakan 
kapasitas mentalnya. Berbeda dengan Kiki, kakaknya memutuskan untuk segera 
menginvestasikan kembali harta warisannya dalam bentuk saham. 
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C. Dukungan, bukan Substitusi
Persepsi yang salah tentang kapasitas hukum menyebabkan masih banyak negara 
menerapkan rezim SSPK. SSPK adalah suatu sistem yang menganggap seseorang 
tidak ada, sehingga pengambilan keputusan atas diri mereka dilakukan oleh orang 
lain. CRPD memberikan beberapa contoh penerapan SSPK, seperti pengampuan, 
perwalian, dan juga sistem kesehatan jiwa yang memperkenankan layanan paksa.41

Ada tiga karakteristik SSPK42, yakni:
a. Penghapusan kapasitas hukum dari diri seseorang, sekalipun hal ini cuma 

menyangkut satu jenis keputusan;
b. Penunjukkan orang lain untuk mengambilkan keputusan atas diri seseorang; dan
c. Keputusan yang diambil orang lain dianggap mewakili ‘kepentingan terbaik’ dari 

diri seseorang yang diambilkan keputusannya.

Bentuk paling umum dalam SSPK adalah pengampuan. Pengampuan adalah 
mekanisme untuk menunjuk seseorang, biasanya melalui proses pengadilan, 
sebagai orang yang akan mengambilkan keputusan atas nama individu lain.43 Karena 
sifatnya yang menggantikan, sistem pengampuan seringkali kurang melindungi dan 

41  Committee on the Rights of Persons with Disabilities, p. 2.
42  Committee on the Rights of Persons with Disabilities, p. 6.
43  Dinerstein, p. 2.

Perbedaan keputusan yang diambil antara Kiki dan kakaknya tidak menunjukkan 
bahwa keputusan Kiki lebih salah dibandingkan kakaknya, atau sebaliknya. Sulit 
untuk menyatakan siapa yang pada akhirnya menggunakan warisan secara lebih 
bijak, karena setiap keputusan pasti punya sisi positif dan negatifnya masing-
masing. Mungkin saja, Kiki menghabiskan uangnya dalam satu kali transaksi, tapi 
bisa saja, ia mendapatkan keuntungan-keuntungan langsung dari pembeliannya 
itu. Sebaliknya, investasi yang dilakukan oleh kakaknya bisa saja berubah 
menjadi tidak bijak apabila nilai indeks saham turun. Perbedaan cara mengambil 
keputusan itu tidak seharusnya melimitasi Kiki sebagai penyandang disabilitas 
untuk mengklaim kapasitas hukumnya.
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memastikan keputusan sang pengampu/wali sesuai dengan keinginan orang dewasa. 
Seringkali pula tidak ada mekanisme pengaduan bagi orang dengan disabilitas untuk 
menentang keputusan wali mereka 44.

Ada dua jenis sistem pengampuan45, yakni:
1. Pengampuan penuh atau paripurna, yaitu jenis pengampuan yang memberikan 

kewenangan tanpa batas bagi pengampu; dan
2. Pengampuan terbatas, yaitu jenis pengampuan yang memberikan kewenanangan 

tertentu bagi pengampu, seperti kemampuan untuk mengambil keputusan-
keputusan terkait layanan kesehatan.

Pasal 12 CRPD menginginkan agar negara anggota mengubah sistem SSPK yang 
dimiliki sekarang dengan sebuah sistem yang lebih akomodatif dan nondiskriminatif 
terhadap penyandang disabilitas. CRPD menawarkan penyusunan SDPK. Menaati 
anjuran dari CRPD, dalam beberapa tahun terahir beberapa negara telah mulai 
menghapus pengampuan paripurna atau penuh dan memberikan lebih banyak 
pelindungan kepada penyandang disabilitas (Robert D. Dinerstein, 2008, P. 2).

SDPK adalah suatu mekanisme alternatif yang lebih menjamin kebebasan orang 
yang memiliki hambatan dalam mengambil keputusan untuk mengekspresikan 
preferensi, mengambil keputusan, serta menjalankan hidup mereka tanpa bantuan 
pengampu.46 Mekanisme itu pertama kali muncul dan terdokumentasi di Kanada, 
yaitu dengan memperkenankan seseorang untuk mengomunikasikan keputusannya 
berkaitan dengan perawatan pribadi atau ekonominya kepada kelompok pendukung 
yang akan memberikan nasihat yang sesuai.47

SDPK dapat dilihat baik sebagai proses ataupun sebagai hasil. SDPK adalah suatu 
proses yang memampukan seseorang untuk melatih kapasitas mentalnya dan 
menjalankan otonominya.48 SDPK juga mensyaratkan suatu perubahan sistem dan 

44 Mental Disability Advocacy Center, Supported Decision-Making: An Alternative To Guardianship, 2006, pp. 8–9 <http://mdac.org/
en/resources/supported-decision-making-alternative-guardianship>.

45 Dinerstein, p. 2.
46 American Civil Liberties Union, How to Make ASupported Decision-Making Agreement: A Guide for People with Disabilities and 

Their Families, 2012, p. 4 <http://www.supportmydecision.org/assets/tools/ACLU-how-to-make-a-SDM-Agreement.pdf>.
47 Gooding, p. 433.
48 Michelle Browning, Christine Bigby, and Jacinta Douglas, ‘Supported Decision Making: Understanding How Its Conceptual Link 

to Legal Capacity Is Influencing the Development of Practice’, Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabili-
ties, 1.1 (2014), 34–45 (p. 36); Karrie A. Shogren and Michael L. Wehmeyer, ‘A Framework for Research and Intervention Design in 
Supported Decision-Making’, Inclusion, 3.1 (2015), 17–23 (p. 19).
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tatanan hukum yang memampukan seseorang untuk mengaplikasikan kapasitas 
hukumnya.49

Dalam melakukan operasionalisasi SDPK, ada dua hal yang penting diperhatikan, 
yaitu (1) penentuan perangkat untuk menyelidiki kemampuan seseorang dalam 
membuat keputusan, dan penentuan rencana pendampingan yang sesuai dengan 
kemampuan, kebutuhan, dan (2) lingkungan dari orang dengan disabilitas tersebut.50 
Dengan kata lain, perlu ada cara untuk mengidentifikasi dan menentukan apakah 
seseorang membutuhkan SDPK atau tidak. Ketika teridentifikasi bahwa seseorang 
membutuhkan SDPK, maka kemudian perlu ditentukan apa bantuan yang harus 
diberikan.

Bantuan yang secara umum ada pada mekanisme SDPK adalah pendampingan. 
Dalam menentukan pendampingan, ada dua hal yang perlu diperhatikan yakni siapa 
itu pendamping dan apa bantuan yang bisa diberikan pendamping. Tipe pendamping 
umumnya terdiri dari kenalan, representatif pengadilan, lingkaran kolega, dan 
organisasi formal. Sementara bantuan pendampingan yang diberikan dapat berupa:

1. mengklarifikasi tujuan individu dan apa pilihan yang tersedia baginya, 
2. memfasilitasi komunikasi dengan orang lain, 
3. membantu penyandang disabilitas untuk memenuhi obligasi/konsekuensi 

pilihannya setelah pilihan itu diambil.51

Metode dukungan dapat bersifat informal maupun formal. Dari segi informal, ODP bisa 
meminta kerabat atau keluarganya membantu mereka dalam membuat keputusan. 
Dari segi formal, individu dapat menandatangani perjanjian yang memuat secara 
detail bidang-bidang di mana seseorang ingin didukung, sejauh mana dukungan 
harus terjadi, dan siapa yang harus memberikan dukungan. Namun, sebelum 
melakukan operasionalisasi SDPK, para pembuat kebijakan harus memahami prinsip-
prinsip utama dalam pembuatan SDPK yang akan dijelaskan di Bab berikutnya.

49 Browning, Bigby, and Douglas, ‘Supported Decision Making: Understanding How Its Conceptual Link to Legal Capacity Is Influ-
encing the Development of Practice’, p. 37.

50 Shogren and Wehmeyer, p. 18.
51 Jeste and others, p. 5; Dinerstein, p. 10.
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Text Box 2. Jenis Keputusan yang Bisa Didukung oleh SDPK

Pada prinsipnya, SDPK dapat diaplikasikan untuk beragam jenis keputusan. Tidak 
ada standar baku tentang apa jenis keputusan yang bisa dan tidak bisa didukung 
sehingga penerapan di setiap negara berbeda-beda (lihat Bab 4). Glen membagi 
enam area SDPK dapat diterapkan untuk orang dengan disabilitas intelektual52, 
yakni:

1. Perencanaan hidup yang meliputi keputusan sehari-hari tentang di mana 
orang itu harus tinggal, bagaimana cara mendapatkan pengobatan, dan lain-
lain;

2. Advokasi independen yang meliputi bantuan bagi individu untuk 
menyampaikan keinginan dan haknya kepada orang lain;

3. Komunikasi dan interpretasi yang meliputi bantuan untuk membentuk strategi 
komunikasi alternatif, yang bisa digunakan oleh orang dengan disabilitas;

4. Bantuan representasi yang meliputi bantuan bagi orang lain untuk 
mengambilkan keputusan atas nama orang dengan disabilitas dalam 
keadaan mendesak; 

5. Bantuan untuk menjalin hubungan yang meliputi bantuan agar seseorang 
dapat membuat hubungan interpersonal yang berarti dengan orang lain;

6. Bantuan administratif yang meliputi bantuan dalam pekerjaan-pekerjaan 
alternatif, seperti mengisi permohonan sewa atau membuka rekening bank.

52  Kristin Booth Glen, ‘Supported Decision-Making and the Human Right of Legal Capacity’, Inclusion, 3.1 (2015), 2–16 (p. 8).
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BAB 3
PRINSIP-PRINSIP SDPK
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Untuk menjamin SDPK dapat dirancang sesuai 
dengan kebutuhan masing-masing negara, CRPD 
tidak membakukan sistem SDPK. Namun, untuk 
memberikan batu pijakan bagi negara-negara 
anggota dalam mendesain SDPK, CRPD dan 
beberapa jurnal akademik telah menjabarkan 
prinsip-prinsip dasar SDPK. Prinsip-prinsip itu perlu 
terus diperhatikan agar pelaksanaan SDPK tidak 
lagi mengulangi kesalahan SSPK, yakni seolah-
olah melindungi penyandang disabilitas tapi malah 
mengabaikan kapasitas hukumnya.

A. Universal

SDPK sepatutnya tersedia untuk siapapun, bukan 
hanya untuk penyandang disabilitas.53 SDPK perlu 
mengakomodir semua orang yang memiliki tingkat 
kebutuhan yang berbeda-beda. Dhanda menuliskan 
bahwa, “Jika kapasitas bersifat universal, bantuan tidak 
bisa bersifat partikular.”54 Dengan mengakui bahwa 
kapasitas hukum sebagai hak yang universal, berarti 
mengakui juga siapapun, tidak hanya penyandang 
disabilitas, membutuhkan bantuan dalam mengambil 
keputusan. Pengakuan atas kapasitas hukum yang 
universal berarti menolak mitos bahwa seseorang 
selalu mampu mengambil keputusan secara mandiri. 
Penyandang disabilitas maupun bukan penyandang 
disabilitas memerlukan bantuan dalam mengambil 
opsi paling baik untuk hidup mereka.

53 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, p. 7.
54 Amita Dhanda ‘From Duality to Indivisibility: Mental Health Care and Human 

Rights’, South African Journal on Human Rights, 32.3 (2016), 438–56 (p. 452).
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Dengan sifatnya yang universal dan bisa dimanfaatkan oleh semua orang, terdapat 
tantangan untuk menentukan kriteria-kriteria apa yang perlu dipenuhi agar seseorang 
dapat menggunakan SDPK.55 CRPD telah melarang adanya tes penentuan kecakapan 
berdasarkan status seseorang (status-based approach), hasil dari keputusan (outcome-
based approach), dan kemampuan fungsional mereka (functional-based approach).56 
Dengan demikian, ketentuan agar seseorang dapat mendapatkan bantuan harus 
mendasarkan diri kepada kriteria-kriteria yang lebih luas dan tidak mengulangi 
asumsi-asumsi stigmatif, bahwa ODP tidak mampu berpikir rasional. 

Upaya reformasi hukum di berbagai negara pun tidak menyebutkan secara spesifik 
bahwa penyandang disabilitas ataupun ODP saja yang dapat mengakses bantuan 
SDPK. Contohnya, negara bagian British Columbia di Kanada memperbolehkan 
semua orang dewasa, berusia sembilan belas tahun atau lebih, untuk membuat 
kesepakatan representatif (representative agreement) dan mengasumsikan semua 
orang dewasa memiliki kapasitas hukum sampai dibuktikan sebaliknya. Inisiatif-inisiatif 
SDPK informal, yang dilakukan oleh organisasi penyintas atau konsumen kesehatan 
jiwa, juga telah memberikan contoh bagaimana SDPK dapat diakses tanpa perlu 
dilakukan tes penentuan kapasitas terlebih dahulu. 

Suatu program dukungan teman sebaya di Kenya memperkenankan ODP untuk ikut 
berdiskusi dalam forum yang berisi ODP lainnya secara bebas. Para partisipan mampu 
untuk membagikan masalahnya dan mendapatkan masukan dari peserta lain yang 
sudah berpengalaman menghadapi isu serupa.57 Dengan keanggotaan yang luwes 
seperti inilah, program SDPK bisa dijalankan secara universal.

B. Interpretasi Kehendak dan Preferensi

Kerangka hak asasi manusia dalam CRPD menolak dalih ‘kepentingan terbaik’ (best 
interest) dalam pengambilan keputusan atas nama penyandang disabilitas. Mahzab 
kepentingan terbaik telah digunakan selama bertahun-tahun untuk menjustifikasi 
pemberangusan kebebasan dan otonomi orang dengan disabilitas. Mahzab ini juga 
bersifat paternalistik karena menganggap ada pihak-pihak profesional yang lebih 

55 Carney, ‘Clarifying, Operationalising, and Evaluating Supported Decision Making Models’, p. 49.
56 Aguilar, p. 5.
57 Users and Survivors of Psychiatrics – Kenya, The Role of Peer Support in Exercising Legal Capacity (Nairobi, 2018) <www.uspken-

ya.org › wp-content › uploads › 2018/01%0A>.
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tahu apa kebutuhan dan keputusan terbaik bagi orang lain.58 

Sebaliknya, CRPD menganjurkan adanya penghormatan terhadap kehendak dan 
preferensi individu (best interpretation of will and preference).59 Dengan mendengarkan 
kehendak dan preferensi seseorang, kita telah mengakui bahwa orang itu memiliki 
kapasitas hukum yang penuh dan bisa membuat pilihan mandiri. Karena itulah, 
sekalipun kehendak dan preferensi seseorang dengan disabilitas psikososial sulit 
untuk diidentifikasi, pendamping harus tetap berupaya untuk menanyakannya.60 

Namun begitu, bukan berarti interpretasi terhadap kehendak dan preferensi adalah 
sesuatu yang mudah dilakukan. Proses interpretasi sangat bergantung pada 
pendampingnya, dan seberapa keras upaya mereka untuk mencoba memahami 
seseorang.61 Seorang pendamping yang abai berisiko memaksakan kehendaknya atau 
mendorong sang penyandang disabilitas untuk memilih tindakan yang sebenarnya 
merupakan preferensi sang pendamping.62 Berbeda dengan SSPK, SDPK ingin agar 
peran pendamping sebatas mendukung penyandang disabilitas, yang pada akhirnya 
penyandang disabilitas mengambil keputusannya sendiri.

Karena tanggung jawabnya yang besar, pemilihan pendamping pun tidak bisa 
main-main. Pendamping harus kenal dan banyak berinsteraksi dengan ODP yang 
ditanganinya, agar terbangun rasa kepercayaan di antara keduanya. Karena itulah, 
banyak program SDPK yang mengharuskan adanya pertukaran informasi dan interaksi 
yang cukup lama antara ODP dan pendukungnya. Contohnya, di Swedia, program 
Personal Ombudsman mengharuskan sang ombudsman untuk berkenalan terlebih 
dahulu dengan ODP yang didukungnya, dan membangun rasa kepercayaan dengan 
sang klien.63 

Adakalanya seorang penyandang disabilitas tidak mampu mengomunikasikan 
keinginannya lewat medium komunikasi apapun. Namun, kondisi itu bukan berarti 
memperkenankan orang lain untuk melangkahi kapasitas hukumnya. Pendamping 

58 Richardson, p. 346.
59 Renu Barton-Hanson, ‘Reforming Best Interests: The Road towards Supported Decision-Making’, Journal of Social, Welfare and 

Family Law, 40.3 (2018), 277–98 (p. 281); Committee on the Rights of Persons with Disabilities, p. 5.
60 Terry Carney and others, ‘Realising “Will, Preferences and Rights”: Reconciling Differences on Best Practice Support for Deci-

sion-Making?’, Griffith Law Review, 2019, p. 2 <https://doi.org/10.1080/10383441.2019.1690741>.
61 Carney and others, p. 17.
62 Carney and others, p. 17.
63 Zero Project, ‘Innovative Policy 2015 on Independent Living: Sweden’s Personal Ombudsmen’, 2015 <https://zeroproject.org/

policy/sweden-2/> [accessed 25 January 2020].
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tetap perlu untuk mencari tahu apa yang diinginkan oleh dampingannya dalam 
keadaan itu. Upaya pencarian pada umumnya ditentukan oleh dua hal, yakni 
karakteristik orang tersebut, yang mencakup pandangannya, kepercayaannya, atau 
nilainya; dan ada tidaknya dokumen perencanaan yang dibuat sebelumnya oleh 
penyandang disabilitas untuk menjelaskan kehendak dan preferensinya.64

C. Fokus kepada Individu

Prinsip lain yang perlu dipegang dalam melaksanakan SDPK adalah perencanan 
yang fokus terhadap individu (person-centred planning). Pembuat kebijakan perlu 
merancang sistem tersebut dengan menempatkan individu sebagai pilar utama. 
Secara sederhana, prinsip ini perlu untuk menjawab rencana hidup dan tujuan yang 
dimiliki oleh penyandang disabilitas.65 Dengan prinsip itu, ODP diberikan kesempatan 
untuk terlibat sejak awal dalam merencanakan apa tujuan yang ingin dicapai, serta 
bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Perencanaan tersebut akan menjadi dasar 
untuk merancang SDPK.

Sebuah program SDPK di Minnesota Olmstead, Amerika Serikat, menggambarkan 
apa yang perlu ada dalam prinsip fokus terhadap individu. Dalam perencanaan, sang 
pendukung harus mampu mengidentifikasi apa yang penting bagi individu itu (ritual, 
rutinitas, pilihan hidup, apa yang memberikan kepuasan, apa yang tidak disukai) dan 
apa yang penting untuk individu itu (kesehatan, keselamatan, kesesuaian tindakan 
dengan norma sosial).66 Perencanaan yang terfokus dapat juga disusun untuk 
menjawab tujuan pemulihan dan cara yang diinginkan oleh orang itu untuk pulih.67 

Prinsip fokus kepada individu tidak menampik aspek komunal dalam SDPK. Seperti 
yang telah dijelaskan, SDPK mengubah perspektif dalam melihat otonomi, sehingga 
otonomi tidak semata-mata bergantung pada rasio satu orang, tapi juga pada 
hubungan interpersonal orang itu. Akan tetapi dalam perencanannya, prioritas utama 
di dalam SDPK tetap pada kebutuhan individu tersebut.68 Karena sifatnya yang fokus 

64 World Health Organization, Supported Decision-Making and Advance Planning: WHO QualityRights Specialized Training, p. 25.
65 Sean Burke, ‘Person-Centered Guardianship: How the Rise of Supported Decision-Making and Person-Centered Services Can 

Help Olmstead’s Promise Get Here Faster’, Mitchell Hamline Law Review, 42.3 (2016), 873–96 (p. 889).
66 Burke, p. 894.
67 Burke, p. 894.
68 Shogren and Wehmeyer, pp. 17–18.
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kepada individu, bantuan yang diberikan terhadapnya pun mungkin untuk berubah 
dengan menyesuaikan kebutuhannya pada saat itu.69 

Sifatnya yang terpusat pada pilihan dan preferensi individu mencegah adanya 
standarisasi satu jenis model SDPK untuk semua orang. Pelapor Khusus PBB untuk 
Hak Penyandang Disabilitas telah menyatakan bahwa penetapan satu jenis model 
SDPK saja adalah sesuatu yang tidak efektif dan diskriminatif.70 Perencanaan SDPK 
justru harus bervariasi dan fleksibel agar mampu mengakomodir kebutuhan setiap 
orang. Hal ini berkaitan lagi dengan prinsip universal.

Dalam konteks disabilitas psikososial, prinsip perencanan yang terfokus terhadap 
individu terwujud dalam kebijakan Instruksi di Muka (Advance Directives), yang 
dilaksanakan di India. India telah menerapkan kebijakan itu dalam Undang-Undang 
Kesehatan Jiwa, yang disahkan pada tahun 2013. Kebijakan itu mengatur bahwa ODP 
dapat menentukan pilihan-pilihan tentang pelayanan kesehatan yang diinginkan 
ketika gejala gangguan jiwa mereka kambuh.71 Prinsip fokus kepada individu mampu 
memberikan pilihan kepada ODP untuk tetap memiliki kapasitas hukum ketika mereka 
sedang berada dalam kondisi yang tidak sehat. SDPK yang terancang dengan baik 
memampukan penyandang disabilitas untuk menentukan nasibnya, menentukan 
tingkat bantuannya sendiri, dan mengembangkan kemampuannya dalam mengambil 
keputusan.72 

D. Konsep Pelindungan

Sebagaimana diterangkan dalam Bab sebelumnya tentang kapasitas hukum, bahwa 
risiko yang muncul dari suatu keputusan tidak boleh menjadi justifikasi untuk menolak 
kapasitas seseorang dalam mengambil keputusan. Namun begitu, pengakuan 
kapasitas hukum bagi ODP bukan berarti membebaskan negara dari tugas melindungi 
hak-hak lainnya dari ODP. Negara tetap memiliki kewajiban untuk melindungi warga 
negaranya dari ancaman kekerasan, penipuan, dan tindak pidana lain yang seringkali 
menempatkan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang berisiko.

69 Shogren and Wehmeyer, p. 19.
70 Aguilar, p. 13.
71 Mukul Inamdar, Michael Ashley Stein, and Joske Bunders, ‘Does “Supported Decision-Making” in India’s Mental Health Care Bill, 

2013, Measure up to the CRPD’s Standards?’, Indian Journal of Medical Ethics, 1.4 (2016), 229–37 (p. 232).
72 Shogren and Wehmeyer, p. 20.
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CRPD mengamanatkan bahwa penyusunan SDPK harus dilaukan bersamaan 
dengan pembuatan mekanisme pelindungan (safeguard) untuk memastikan bahwa 
kebebasan, kehendak, dan pilihan penyandang disabilitas tidak dilangkahi.73 Dengan 
demikian, SDPK yang nantinya akan dibangun pun perlu untuk menerapkan prinsip-
prinsip pelindungan sehingga SDPK itu tetap mampu menjunjung tinggi HAM 
penyandang disabilitas dan tidak berbalik menjadi sesuatu yang merugikan.

Prinsip-prinsip pelindungan yang harus dianut menurut CRPD adalah sebagai 
berikut74:
a. sesuai;
b. efektif; 
c. mencegah penyalahgunaan; 
d. memastikan bahwa dukungan yang diberikan menghormati hak, kehendak, dan 

preferensi orang tersebut; bebas dari konflik kepentingan dan pengaruh yang 
tidak semestinya; proporsional dan disesuaikan dengan keadaan orang tersebut; 
berlaku untuk waktu sesingkat mungkin; harus ditinjau secara berkala oleh otoritas 
atau badan peradilan yang kompeten, independen dan tidak memihak; dan

e. sebanding dengan sejauh mana tindakan tersebut mempengaruhi hak dan 
kepentingan orang tersebut.

Di banyak tempat, ketentuan SDPK memuat aturan-aturan pelindungannya. 
Contohnya, seorang penyandang disabilitas bisa menempuh jalur hukum apabila 
merasa pendukunganya tidak bisa memberikan interpretasi terbaik atas kehendak 
dan preferensinya.75 Selain itu, ada pula ketentuan yang menyatakan bahwa 
dukungan SDPK dapat dicabut kapan pun.76 Cara lainnya adalah adanya monitoring 
secara berkala terhadap pelaksanaan SDPK, atau adanya badan independen yang 
mengawasi pelaksanaan SDPK.77

Pelindungan tersebut tidak lepas dari upaya negara mengamalkan Pasal-Pasal lain 
dalan CRPD. Pasal 13 memberikan pemulihan atas segala bentuk penyalahgunaan 
dan penelantaran yang terjadi akibat diabaikannya kapasitas hukum. Selain itu, 
Pasal 16 menguraikan pelindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan, 

73 Aguilar, p. 8.
74 Mental Disability Advocacy Center, Supported Decision-Making: An Alternative To Guardianship, pp. 9–10.
75 Carney and others, p. 16.
76 Aguilar, p. 14.
77 Aguilar, p. 14.
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termasuk ketika penyandang disabilitas sedang mengakses SDPK.78 Semakin negara 
menjalankan kewajibannya dalam CRPD, semakin kuat pelindungan yang negara 
berikan bagi penyandang disabilitas, yang ingin menegakkan kapasitas hukumnya. 
Hal ini sesuai dengan prinsip interdependensi HAM di mana pemenuhan hak yang 
satu juga akan berdampak positif pada pemenuhan hak lainnya. Dengan demikian, 
Pasal 12 CRPD dan penyusunan SDPK tidak bisa berdiri sendiri. Keberadaannya juga 
perlu untuk didukung dengan pemenuhan hak-hak lain sebagaimana yang sudah 
diamanatkan dalam CRPD.

78  Mental Disability Advocacy Center, Supported Decision-Making: An Alternative To Guardianship, pp. 11–14.
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BAB 4
KOMPARASI SDPK
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Untuk memulai reformasi kebijakan berkaitan 
dengan kapasitas hukum di Indonesia, ada baiknya 
kita memahami bagaimana negara-negara lain 
telah memulainya. Tim peneliti mengambil contoh 
negara-negara yang mewakili enam benua, yakni 
Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Asia, Afrika, 
dan Australia. Pemilihan negara-negara berdasarkan 
benua menunjukkan bahwa ide SDPK bukan hanya 
berkembang di dunia barat atau Global North, tetapi 
juga negara-negara di Afrika, Asia dan Amerika Latin. 
Negara-negara yang dipilih adalah Kanada, Peru, 
Australia, Swedia, Kenya, dan India.

A. British Columbia – Kanada

Kondisi Umum
Kanada telah meratifikasi CRPD sejak tahun 2010. 
Pada saat ratifikasi, Kanada menyatakan keberatan 
(reservation) atas Pasal 12, dan memberikan 
pengecualian terhadapnya. Pemerintah Kanada 
menyatakan bahwa mereka akan mempertahankan 
kebijakan SSPK yang sudah ada, dan akan terus 
diawasi oleh mekanisme pelindungan yang wajar 
dan efektif.79 Dengan demikian, penentuan kapasitas 
hukum masih mungkin dilakukan melalui tes 
fungsional, yang mencoba mengukur pemahaman 
seseorang akan informasi yang relevan dalam 
membuat keputusan, dan juga mengukur apakah 
orang tersebut memang memahami konsekuensi 
dari tindakan yang akan dilakukannya.80

79 Nicholas Caivano, ‘Conceptualizing Capacity: Interpreting Canada’s Qualified 
Ratification of Article 12 of the UN/Disability Rights Convention’, UWO J Leg 
Stud 3, 4.1 (2014), p. 15.

80  Caivano, p. 19.
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Pada tahun-tahun berikutnya, komunitas penyandang disabilitas terus mendesak 
Pemerintah Kanada untuk menghapus asesmen terhadap kapasitas hukum serta 
mekanisme SSPK yang masih berjalan. Namun, beberapa profesional kesehatan jiwa 
mendorong hal yang sebaliknya, khususnya dalam mempertahankan ketentuan SSPK 
yang sudah berjalan di Kanada. Kelompok profesional kesehatan jiwa itu menyatakan 
bahwa pengecualian harus tetap dilaksanakan sampai ada proposal SDPK yang jelas 
untuk menghadapi kasus-kasus spesifik di mana keinginan ODP tidak bisa ditebak.81

Sekalipun mekanisme SSPK masih dimungkinkan, ada peraturan-peraturan lain yang 
memampukan penyandang disabilitas mendapatkan dukungan untuk mengambil 
keputusannya. Salah satu kebijakan yang sering menjadi rujukan adalah kebijakan 
Persetujuan Representatif (Representative Agreement). Secara sederhana, kebijakan 
itu memampukan penyandang disabilitas untuk menunjuk secara resmi pendamping 
yang mampu membantu mereka dalam mengambil keputusan. Selain Persetujuan 
Representatif, terdapat juga kebijakan Microboard, yaitu adanya suatu forum yang 
beranggotakan keluarga dan teman dari penyandang disabilitas, serta kelompok 
nonprofit yang bertugas menguatkan penyandang disabilitas dalam mengambil 
keputusan.82 

Sejarah Perkembangan SDPK
Kanada sering dinyatakan sebagai negara pertama yang memiliki ketentuan SDPK. 
Pada awal tahun 1990, jauh sebelum CRPD disahkan, beberapa kelompok penyandang 
disabilitas intelektual mulai mengembangkan metode penentuan nasib diri sendiri.83 
Para orang tua dari anak dengan disabilitas perkembangan menyadari bahwa hidup 
mereka tidak akan lama lagi, dan anak-anak mereka mungkin akan berakhir di panti-
panti khusus yang terbukti melakukan banyak kekerasan terhadap penghuninya 
tanpa pengawasan.84 

81 Mathieu Dufour, Thomas Hastings, and Richard O’Reilly, ‘Canada Should Retain Its Reservation on the United Na-
tion’s Convention on the Rights of Persons with Disabilities’, Can J Psychiatry, 63.12 (2018), 809–12 (p. 811) <https://doi.
org/10.1177/0706743718784939>.

82 Michelle Browning, Christine Bigby, and Jacinta Douglas, ‘A Process of Decision-Making Support: Exploring Supported Deci-
sion-Making Practice in Canada’, Journal of Intellectual & Developmental Disability, 2020, p. 3 <https://doi.org/10.3109/13668250.
2020.1789269>.

83 Browning, Bigby, and Douglas, ‘Supported Decision Making: Understanding How Its Conceptual Link to Legal Capacity Is Influ-
encing the Development of Practice’, p. 35.

84 Christine Gordon, ‘The Representation Agreement Act British Columbia: The Right to Supported Decision Making in Canada’, in 
International Conference on Good Policies for Persons with Disabilities (Vienna, 2012).
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Keinginan untuk membentuk metode penentuan nasib sendiri diiringi dengan 
beberapa tuntutan lain, seperti penutupan institusi yang mengurung penyandang 
disabilitas, penyediaan pendanaan khusus untuk penyandang disabilitas, mekanisme 
hukum yang menjamin penyandang disabilitas sebagai pengambil utama keputusan 
sehari-hari, dan stabilitas finansial untuk penyandang disabilitas dalam jangka 
waktu panjang.85 Berkat desakan dari organisasi masyarakat sipil itu, pada tahun 
1993, Parlemen Negara Bagian British Columbia menandatangani Undang-Undang 
Perjanjian Representatif (Representative Agreement Act). Program Persetujuan 
Representatif ini masih berjalan sampai sekarang, dan menjadi percontohan negara-
negara lain yang ingin memulai reformasi hukum di persoalan kapasitas hukumnya.

Dengan membuat dan menandatangani Persetujuan Representatif, penyandang 
disabiltas mampu untuk menunjuk satu atau lebih pendukung untuk menjadi 
representatif dalam hal mendukung keputusan mereka.86 Kewenangan ini mirip 
dengan kewenangan pengacara atas diri seseorang. Namun, Persetujuan Representatif 
memberikan bantuan bukan hanya di sektor hukum tetapi juga finansial, medis, dan 
urusan pribadi seorang penyandang disabilitas.87

Pelaksanaan Representative Agreement88

Tema Ketentuan Pasal

Tujuan Terdapat dua tujuan dari Persetujuan Representatif. Tujuan pertama 
adalah memperkenankan seseorang yang berumur dewasa untuk 
menentukan sejak awal bagaimana, kapan, dan oleh siapa keputusan-
keputusan yang berkaitan dengan kesehatan, finansial, dan lain-lain, 
akan dibuat ketika dirinya tidak mampu untuk membuat keputusan 
secara independen. Tujuan kedua adalah untuk mencegah pengadilan 
menunjuk orang lain untuk menggantikannya dalam mengambil 
keputusan atas dirinya.

2

Prinsipal Semua orang dewasa (19 tahun atau lebih), kecuali yang dianggap tidak 
cakap (harus ada pembuktian ketidakcakapannya).

4

Pendukung Kriteria pendukung adalah:
1. Orang dewasa yang tidak memberikan dukungan perawatan 

profesional atau layanan kesehatan;
2. Pengampu publik (public guardians) atau trustee;
3. Perusahaan credit union atau perusahaan trustee yang tidak memiliki 

tugas memberikan dukungan personal atau layanan kesehatan.

5(1)

85 Gordon.
86 Browning, Bigby, and Douglas, ‘A Process of Decision-Making Support: Exploring Supported Decision-Making Practice in Cana-

da’, pp. 2–3.
87 Caivano, p. 22.
88 Semua keterangan di bawah disarikan dari Representation Agreement Act [RSBC 1996] Chapter 405
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Tema Ketentuan Pasal

Meskipun ada ketentuan orang yang memberikan perawatan tidak bisa 
menjadi pendukung, anak/pasangan/orang tua dari prinsipal dapat 
menjadi pendukung. 

5(1.1)

Pendukung dapat berjumlah lebih dari satu. 5(1)

Selain menunjuk pendukung, prinsipal juga dapat menunjuk pendukung 
alternatif untuk menggantikan tugas pendukung apabila mereka 
tidak bisa mengambil tindakan, tidak mau mengambil tindakan, atau 
meninggal. Syarat menjadi pendukung alternatif sama dengan kriteria 
pendukung yang ada di Pasal 5(1).

6

Pendukung terikat kewajiban untuk bertindak jujur, memberikan 
pengasuhan secara tekun, serta bertindak dalam lingkup yang sudah 
disepakati dalam perjanjian. Pendukung harus berkonsultasi dengan 
prinsipal dan menaati keinginannya apabila beralasan. Jika kehendak 
dan preferensi prinsipal sulit untuk ditentukan, pendukung harus 
mengacu pada instruksi dan keinginan yang dibuat prinsipal ketika 
masih kompeten. Apabila hal itu tidak bisa dilakukan juga, pendukung 
harus bertindak sesuai dengan kepercayaan dan nilai dari sang subjek. 
Apabila nilai dan kepercayaannya tidak diketahui, barulah pendukung 
dapat bertindak atas dasar kepentingan terbaik prinsipal.

16(1), 
16(2), 
16(3), 
16(4)

Jenis bantuan Jenis bantuan yang dapat disediakan menyangkut kepada keputusan-
keputusan seputar:
1. Perawatan pribadi;
2. Manajemen rutin yang berkaitan dengan persoalan keuangan, 

termasuk membayar tagihan, menerima uang pensiun dan 
pemasukan lainnya, membeli kebutuhan sehari-hari, dan 
menjalankan investasi;

3. Beberapa layanan kesehatan mayor dan minor; dan
4. Keputusan-keputusan untuk maju persidangan, kecuali persidangan 

cerai.

7(1) dan 
7(2)

Pendukung tidak dapat ikut campur dalam membantu atau bertindak 
atas nama prinsipal untuk menolak perawatan kesehatan yang 
dibutuhkan demi kelangsungan hidup prinsipal.

7(2.1)

Dalam situasi-situasi khusus, prinsipal juga dapat membuat perjanjian 
yang memberikan lebih banyak kewenangan bagi pendukung yang 
dianggap penting. Kewenangan-kewenangan itu seperti menentukan di 
mana dan dengan siapa prinsipal tinggal, menentukan jenis pekerjaan 
prinsipal, dan lain-lain. Namun, keputusan itu tidak bisa dibuat apabila 
prinsipal tidak memahami isi dan konsekuensi dari perjanjian tersebut.

9(1), 10

Proses 
Pembuatan

Perjanjian representatif dalam bentuk tertulis ditandatangani oleh 
pihak-pihak yang berkepentingan. Penandatanganan oleh subjek harus 
disaksikan oleh dua orang saksi yang juga harus menandatangani 
perjanjian itu. Jumlah saksi bisa berkurang menjadi satu orang apabila 
sang saksi adalah notaris atau pengacara. 

13(1), 
13(2), 
13(3)
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Tema Ketentuan Pasal

Perjanjian berlaku pada tanggal penandatanganan perjanjian, kecuali 
ditentukan lain dalam perjanjian.

15(1)

Perjanjian dapat diubah atau dihentikan, jika sang prinsipal 
menginginkannya. Namun, untuk melakukan itu prinsipal harus:
1. Memiliki kompetensi untuk membuat perjanjian;
2. Mengikuti proses amandemen atau penghentian yang sudah tertera 

di perjanjian awal;
3. Menaati kriteria pengubahan atau penghentian yang sudah 

dituliskan di perjanjian; dan
4. Jika yang diinginkan adalah penghentian, prinsipal harus 

memberikan pemberitahuan tertulis kepada pendukung, pendukung 
alternatif, dan pengawas.

27(1)

Pendukung pun boleh mengajukan permohonan berhenti dengan 
memberitahukan ke sang prinsipal, pendukung-pendukung lain dalam 
perjanjiannya, dan juga pengawas.

19(1)

Mekanisme 
Perlindungan

Apabila prinsipal ingin membuat perjanjian yang memberikan 
kewenangan bagi pendukung untuk membantu manajemen rutin 
persoalan keuangan, prinsipal harus menunjuk pengawas (monitor). Hal 
itu tidak berlaku apabila pendukung yang dipilih merupakan pasangan, 
pengampu publik, trustee, credit union atau trust company. 

12(1)

Untuk dukungan selain pada persoalan keuangan, prinsipal dapat untuk 
menunjuk pengawas, tetapi hal ini bukan suatu keharusan.

12(3)

Pengawas adalah orang dewasa yang bersedia untuk melakukan tugas 
pengawasan dan mengisi sertifikasi pengawas yang sudah tersedia 
dalam bentuk formulir. Ia boleh mengajukan permohonan berhenti 
dengan menyampaikannya pada prinsipal, pendukung, dan pendukung 
alternatif.

12(4), 
12(5), 
12(6)

Pendukung memiliki kewajiban untuk mencatat setiap asistensi yang 
diberikan sesuai dengan mandat perjanjian. Catatan itu harus diberikan 
apabila diminta oleh prinsipal, pengawas, pengampu publik, atau 
trustee.

16(8)

Pendukung tidak boleh membuat atau mengubah surat waris prinsipal. 19.01

Pengawas bertugas untuk memastikan bahwa pendukung 
melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan, dan tidak melangkahi 
kewenangannya. Apabila pengawas mencurigai bahwa pendukung 
melanggar perjanjian, Ia boleh meminta pendukung untuk 
menyerahkan catatan asistensinya atau memanggilnya. Pengawas juga 
berhak memberitahukan prinsipal dan pendukung lainnya tentang 
kecurigaannya tersebut. Apabila tegurannya tidak membuahkan hasil, 
pengawas dapat melaporkan pendukung kepada pengampu publik atau 
trustee.

20(1), 
20(2), 
20(3), 
20(4), 
20(5)
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Tema Ketentuan Pasal

Prinsipal dapat mengajukan keberatan kepada pengampu publik atau 
trustee apabila:
1. Ia merasa bahwa pada saat pembuatan, perubahan, atau 

pencabutan perjanjian representatif, dirinya tidak kompeten;
2. Ada penipuan, tekanan tidak patut, tindak kekerasan, dan 

pengabaian;
3. Apabila perubahan atau pencabutan perjanjian representatif tidak 

sesuai dengan keinginan dan kehendaknya;
4. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan perjanjian representatif;
5. Apabila ada hal yang tidak pantas terjadi pada saat pembuatan, 

perubahan, dan pencabutan perjanjian representatif;
6. Apabila pendukung tidak lagi memenuhi kriteria pendukung;
7. Pendukung bersifat kasar, menelantarkan prinsipal, tidak mengikuti 

petunjuk perjanjian, tidak mampu bertindak sebagai pendukung, dan 
gagal mengikuti perjanjian representatif;

8. Pendukung memberikan atau menawarkan layanan kesehatan yang 
tidak terotorisasi di perjanjian representatif;

9. Ada kriteria lain dalam Persetujuan Representatif yang tidak dipenuhi.

30(1)

Kantor pengampu publik dan trustee akan melakukan investigasi setelah 
mendapatkan laporan, dan jika dirasa perlu, mendaftarkan perkara 
tersebut ke pengadilan untuk meminta Persetujuan Representatif 
diubah atau dihentikan, atau meminta dinyatakan bahwa Persetujuan 
Representatif tersebut tidak valid.

30(3)(a), 
30(3)(e), 
30(3)(e.1)

B. Peru

Kondisi Umum
Ada 1,6 juta penyandang disabilitas di Peru. Dari jumlah itu, mayoritas dari mereka 
bergantung pada pengasuhan keluarga, dan hanya 10% yang memilki akses ke 
layanan kesehatan.89 Menurut survei pada tahun 2012-2013, sekitar 95% orang 
dengan disabilitas mendapatkan pengasuhan informal di mana anggota keluarga 
mendampingi penyandang disabilitas tanpa dibayar. Dalam banyak penelitian, model 
pengasuhan itu dinyatakan berdampak buruk pada angka mortalitas dan beban 
keluarga.90

Salah satu metode reformasi yang dilakukan di Peru berkaitan dengan disabilitas 
psikososial adalah merombak sistem kesehatan jiwa yang mereka punya, sehingga 

89 Antonio Bernabe-Ortiz and others, ‘Disability, Caregiver’s Dependency and Patterns of Access to Rehabilitation Care: Results 
from a National Representative Study in Peru’, Disabil Rehabil, 38.6 (2016), 582–88 (p. 585).

90 Bernabe-Ortiz and others, p. 586.
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tersedia pada layanan primer dan juga rumah sakit umum di semua tempat di negara 
Peru.91 Investasi untuk melakukan reformasi sistem kesehatan jiwa itu juga tercapai 
dengan pelibatan banyak pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah, 
sehingga mereka berkomitmen secara finansial dan sumber daya untuk memajukan 
kualitas kesehatan jiwa penduduknya.92

Secara umum, persepsi masyarakat sekitar tentang penyandang disabilitas masih 
banyak tidak didasari oleh ilmu pengetahuan. Sebuah studi yang dilakukan di Lima 
yang mengukur persepsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas intelektual 
menunjukkan bahwa banyak orang tidak memahami siapa yang dimaksud dengan 
penyandang disabilitas intelektual.93 Mayoritas responden berpandangan bahwa 
penyandang disabilitas tetap memiliki kapasitas sama seperti orang lain untuk 
melakukan pekerjaan, sekalipun pekerjaan yang menurut mereka cocok adalah 
pekerjaan yang mengandalkan fisik (manual labour).94

Sejarah Perkembangan SDPK
Reformasi kebijakan berkaitan dengan kapasitas hukum di Peru berjalan bersamaan 
dengan negara-negara Amerika Latin lainnya. Pada tanggal 14 Juni 2012, Parlemen 
Peru menandatangani Undang-Undang Nomor 29973 yang berjudul Hukum Utama 
tentang Penyandang Disabilitas (Peru Law No. 29973, General Law on Persons with 
Disabilities). Penyusunan naskah legislasi dilakukan oleh tim yang di dalamnya terdapat 
perwakilan dari OPD.95 Undang-Undang itu membuka jalan terhadap reformasi 
kapasitas hukum di Peru.

Melalui Undang-Undang tersebut, Pemerintah Peru menegaskan bahwa setiap 
penyandang disabilitas menikmati kapasitas hukum yang setara dengan orang lain 
dalam semua aspek kehidupan. Kapasitas hukum yang setara itu disokong oleh 
keberadaan dukungan dan akomodasi yang layak bagi mereka yang membutuhkannya 
untuk membuat keputusan. Senada dengan Pasal 12 CRPD, Undang-Undang ini juga 

91  Pamela Scorza and others, ‘Lessons from Rural Peru in Integrating Mental Health into Primary Care’, Psychiatr Serv., 70.1 (2019), 
82–84 (p. 82).

92  Scorza and others, p. 84.
93  Michele S. O’Shea and others, ‘Public Perceptions of Intellectual Disability in a Shantytown Community in Lima, Peru’, Interna-

tional Health, 4 (2012), 253–59 (p. 255).
94  O’Shea and others, p. 256.
95  Antonio Martinez-Pujalte, ‘Legal Capacity and Supported Decision-Making: Lessons from Some Recent Legal Reforms’, Laws, 

8.4 (2019), pp. 15–16 <https://doi.org/10.3390/laws8010004>.
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menyatakan bahwa negara menjamin hak yang sama bagi penyandang disabilitas 
untuk memiliki properti, mendapatkan warisan, mendaftar asuransi, mendapatkan 
pinjaman atau program kredit lainya, menikah, dan menentukan sendiri aktivitas 
seksualnya.

Pembuatan Undang-Undang yang menjamin kapasitas hukum universal tersebut 
membuka jalan bagi parlemen untuk mengeluarkan Legislative Decree No. 1384, 
yaitu sebuah dokumen yang memiliki kedudukan sejajar dengan Undang-Undang. 
Legislative Decree itu mereformasi Civil Code, Civil Procedural Code dan Notary 
Act yang dimiliki oleh Peru, sehingga Civil Code yang mereka miliki memberikan 
pengakuan kapasitas hukum yang universal kepada penyandang disabilitas.

Walaupun begitu, masih ada batasan atas kapasitas hukum kepada “orang dengan 
adiksi”, “orang yang boros”, “administrator yang buruk”, “terpidana” dan “orang dalam 
kondisi koma”. Namun, dalam sejarahnya, kelompok-kelompok itu jarang dimasukkan 
dalam pengampuan karena kriterinya yang cukup banyak. Orang yang boros atau 
yang memiliki kemampuan administrasi yang buruk, misalnya, harus memboroskan 
paling tidak separuh dari aset mereka atau harus melakukan tindakan-tindakan yang 
memiliki dampak finansial buruk kepada keturunan mereka.96 

Reformasi hukum tersebut menganut prinsip perencanaan pribadi. Orang yang ingin 
mendapatkan bantuan dapat memilih dan merancang sendiri jenis bantuannya, 
baik dari bentuk, besaran, kewenangan yang bisa dibantu, dan hal-hal lainnya.97 
Umumnya, penyandang disabilitas menunjuk seseorang untuk menjadi pendukung 
bagi diri mereka, ataupun organisasi nonprofit untuk membantu mereka. Penunjukan 
ini dilakukan di hadapan notaris atau hakim.98

96  Sociedad y Discapacidad, Legislative Decree No 1384: Legislative Decree That Recognizes and Regulates The Legal Ca-
pacity of Persons With Disabilities on Equal Basis <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c-
d=&ved=2ahUKEwiLxu3L17zuAhV-7XMBHW1lBIIQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fsodisperu.org%2Fwp-content%2Fup-
loads%2F2019%2F08%2FLegislative-Decree-No-1384-Peruvian-legal-capacity-reform-2.pdf&usg=AOvVaw>.

97  Martinez-Pujalte, p. 16.
98  Martinez-Pujalte, p. 16.
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Pelaksanaan SDPK99

Tema Ketentuan Pasal

Tujuan Setiap penyandang disabilitas yang membutuhkan akomodasi 
yang layak dan dukungan dalam menjalankan kapasitas hukumnya 
dapat meminta dan menentukan sendiri bantuan-bantuan itu.

45

Prinsipal Setiap orang dewasa (di atas 18 tahun) dapat secara terbuka dan 
sukarela mengakses layanan dan mekanisme pelindungan yang 
mereka anggap mendukung kemampuan mereka untuk bertindak.

659-A

Pendukung Dukungan adalah bentuk-bentuk pendampingan yang dipilih 
secara sukarela oleh orang dewasa untuk memfasilitasi mereka 
menjalankan haknya. Dengan demikian, dukungan dapat 
berbentuk orang ataupun cara. 

659-B

Pendukung tidak memiliki kekuatan representasi, kecuali pada 
kasus-kasus khusus yang ditentukan oleh hakim.

659-B

Pendukung dapat berjumlah satu orang atau lebih. Mereka dapat 
terdiri dari orang biasa, institusi publik, atau organisasi nonprofit.

659-C

Bentuk Dukungan Dukungan dapat berbentuk bantuan komunikasi, agar prinsipal 
mengerti tentang tindakan hukum yang akan mereka lakukan 
dan konsekuensinya. Selain itu, prinsipal juga dapat memperoleh 
bantuan untuk mengomunikasikan ekspresi dan kehendaknya.

659-B

Prinsipal menentukan bentuk, identitas, area, durasi dan jumlah 
pendukung.

659-C

Dalam situasi khusus, hakim dapat menentukan jenis dukungan 
kepada mereka yang tidak bisa mengomunikasikan keinginan, 
atau mereka yang memiliki keterbatasan kapasitas (misalnya 
orang yang berada dalam kondisi koma). Penentuan dukungan 
itu diperbolehkan apabila semua upaya yang persisten sudah 
dilakukan untuk mencari tahu keinginan dari orang tersebut, dan 
telah disediakan cara-cara untuk mendukung aksesibilitas dan 
akomodasi yang layak bagi orang tersebut. Penentuan dukungan 
itu harus mempertimbangkan hubungan yang dimiliki oleh 
prinsipal dengan orang-orang yang mengasuh mereka. Hakim 
tidak boleh menunjuk orang yang pernah didakwa dengan perkara 
kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual.

659-E

Prinsipal dapat membuat perencanaan bantuan untuk 
mengantisipasi kebutuhan pada masa mendatang ketika mereka 
kesulitan untuk mengeksekusikan kapasitas hukum mereka 
sendiri. Dokumen perencanaan itu dibuat di hadapan notaris 
dan menuliskan dengan jelas momen dan situasi bantuan itu 
diperlukan pada masa mendatang.

659-F

99  Semua keterangan di bawah disarikan dari Legislative Decree No. 1384.
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Tema Ketentuan Pasal

Mekanisme 
Perlindungan

Prinsipal menentukan sendiri mekanisme pelindungan yang 
mereka anggap perlu untuk menjamin hak, kehendak dan 
preferensi mereka tidak dilanggar. Mekanisme pelindungan itu 
misalnya seperti batas waktu pemberian dukungan.

659-G

Untuk melakukan interpretasi terbaik atas kehendak prinsipal, 
sang pendukung perlu mempertimbangkan tujuan hidup orang 
tersebut, keinginan terdahulu yang pernah diekspresikan oleh 
prinsipal, informasi yang diberikan atas prinsipal, dan konsiderasi 
atas preferensi yang relevan untuk kasus tersebut. 

659-B

Kehendak prinsipal adalah sesuatu yang bisa dikomunikasikan, 
baik secara eksplisit maupun implisit. Pemberitahuan kehendak 
secara eksplisit dilakukan secara lisan, tertulis, digital, bahasa 
isyarat, ataupun cara-cara lain dalam berkomunikasi. Sementara 
itu, pemberitahuan secara implisit dilakukan melalui perilaku 
dan tindakan yang dilakukan secara terus-menerus dalam hidup 
seseorang. 

141

Prosedur Orang yang membutuhkan bantuan menunjuk pendukung di 
hadapan seorang notaris atau seorang hakim yang kompeten.

659-D

C. Victoria - Australia

Kondisi Umum

Menurut data pada tahun 2009, masalah gangguan jiwa masih menjadi penyebab 
utama seseorang menjadi penyandang disabilitas.100 Para penyandang disabilitas 
di Australia pun tetap menghadapi hambatan-hambatan sosial dan hukum, seperti 
kemiskinan, kondisi hidup yang kumuh, dan tingkat pendidikan rendah, yang 
menyebabkan mereka kesulitan untuk berpartisipasi secara maksimal.101 

Di tengah tantangan-tantangan yang ada, Australia menjadi salah satu negara yang 
Pemerintahnya berupaya keras untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang 
disabilitas. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk 
kebijakan National Disability Insurance Scheme (NDIS) bagi penyandang disabilitas. 
Dalam skema itu, seorang penyandang disabilitas dapat memperoleh dukungan 
untuk melakukan aktivitas sehari-hari, transportasi untuk memudahkan partisipasi 
dalam berbagai aspek kehidupan, layanan terapeutik, bantuan untuk melakukan 

100 Australian Bureau of Statistics, ‘Disability, Australia, 2009’, 2009 <https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/
Latestproducts/4446.0Main Features52009?opendocument&amp;tabname=Summary&amp;prodno=4446.0&amp;is-
sue=2009&amp;num=&amp;view=> [accessed 30 March 2021].

101 World Health Organization, World Report on Disability (Malta, 2011).
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pekerjaan rumah tangga, dan lain-lain.102

Australia juga memimpin proses reformasi hukum sesuai dengan harapan dari Pasal 12 
CRPD. Sebagai negara persemakmuran, negara-negara bagian di Australia berupaya 
untuk menginkorporasikan prinsip-prinsip SDPK ke dalam sistem-sistem hukum 
mereka. Salah satu negara bagiannya, Victoria, menjadi salah satu distrik yang paling 
maju dan inovatif dalam menerapkan praktik-praktik dukungan untuk pelaksanaan 
kapasitas hukum.

Sejarah Perkembangan SDPK
Pasca ratifikasi CRPD, pemerintah-pemerintah negara bagian di Australia melakukan 
uji coba terhadap program pilot model dukungan bagi penyandang disabilitas. 
Di negara bagian Victoria, program pilot ditujukan untuk mengeksplorasi model 
dukungan bagi penyandang disablitas intelektual dan orang dengan borderline 
disorder, yang sebelumnya tidak memiliki bantuan informal. Program pilot ini berhasil 
mengumpulkan 18 peserta, meskipun jumlahnya berkurang menjadi 12 pada akhir 
proyek. Para peserta membuat kebijakan formal yang meliputi berbagai keputusan 
kecuali yang berkaitan dengan finansial.103

Negara Bagian Victoria lantas mencanangkan beberapa kerangka hukum untuk 
membantu penegakan hak universal atas kapasitas hukum berdasarkan program 
pilot tersebut. Program-program pilot itu menjadi masukan bagi Office of the Public 
Advocate di Victoria untuk kemudian melakukan reformasi hukum dan memformalisasi 
bantuan-bantuan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas dalam membuat 
keputusan. 

SDPK umumnya digunakan oleh penyandang disabilitas kognitif, meliputi penyandang 
disabilitas intelektual, orang yang memiliki penyakit neurodegenerative seperti 
dementia dan gangguan jiwa.104 Terdapat beberapa opsi program SDPK di Victoria, 
yakni:

102 National Disability Insurance Scheme, ‘Plan Budget and Rules’, 2019 <https://www.ndis.gov.au/participants/creating-your-plan/
plan-budget-and-rules> [accessed 30 March 2021].

103 Christine Bigby and others, ‘Delivering Decision Making Support to People with Cognitive Disability — What Has Been Learned 
from Pilot Programs in Australia from 2010 to 2015’, Aust J Soc Issues, 52 (2017), 222–40 (pp. 227–29).

104 Office of the Public Advocate, Supported Decision Making in Victoria: A Guide for Families and Carers (Victoria: Office of the 
Public Advocate, 2017), p. 5.
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1. Pengacara Pendukung (Supportive Attorney):
 Seseorang ditunjuk oleh penyandang disabilitas untuk membantu mereka 

membuat keputusan. Seseorang itu memiliki kewenangan untuk mengakses dan 
menyediakan informasi seputar akun bank, berkomunikasi dengan penyandang 
disabilitas dan organisasi yang relevan untuk memberikannya keputusannya.

2. Pendamping (Support Person):
 Seserorang yang ditunjuk oleh penyandang disabilitas untuk membantu 

penyandang disabilitas dalam membuat, mengomunikasikan, dan menjalankan 
keputusan-keputusan medis yang menyangkut diri mereka.

3. Nominasi Plan (Plan Nominee):
 Seseorang yang ditunjuk oleh penyandang disabilitas yang terdaftar dalam 

National Disability Insurance Scheme atau National Disability Insurance Agency 
(NDIA) untuk bertindak atas nama penyandang disabilitas itu Nominasi Plan 
bertugas untuk memastikan bahwa pilihan yang dibuat dalam rangka asuransi 
nasional tersebut sesuai dengan keinginan sang penyandang disabilitas.

4. Orang yang Dinominasikan (Nominated Person):
 Seseorang yang dipilih oleh konsumen kesehatan jiwa untuk merepresentasikan 

kepentingan mereka atau menjadi pendukung ketika mereka harus dirawat inap.

Program SDPK yang paling berpengaruh, dan sering menjadi rujukan bagi 
perkembangan SDPK di seluruh dunia, adalah program Pengacara Pendukung yang 
telah mulai berjalan sejak tahun 2015.105 Program itu membantu orang-orang membuat 
keputusan yang terinformasi dalam hal finansial dan permasalahan personal. Para 
Pengacara Pendukung tidak memiliki kewenangan untuk membantu keputusan di 
bidang medis, karena sudah ada bantuan terpisah untuk itu.106 Pengacara Pendukung 
memiliki beberapa kewenangan, yaitu mengakses dan menyediakan informasi bagi 
organisasi-organisasi terkait (rumah sakit, bank, dan penyedia layanan dasar) tentang 
orang yang sedang dibantu, berkomunikasi dengan organisasi-organisasi tersebut, 
mengomunikasikan keputusan yang dibuat oleh sang prinsipal, serta memberikan 
dampak terhadap keputusan yang telah dibuat oleh orang itu.107

  

105 Terry Carney, ‘Supported Decision-Making in Australia: Meeting the Challenge of Moving from Capacity to Capacity-Building?’, 
Law in Context, 35.2 (2017), 44–63 (pp. 49–50).

106 Office of the Public Advocate, Side by Side A Guide for People Wanting Support to Make Decisions, 3rd edn (Victoria: 
Office of the Public Advocate, 2018), p. 15.

107 Office of the Public Advocate, Supported Decision-Making in Victoria (Victoria: Office of the Public Advocate, 2020), p. 7.
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Pelaksanaan SDPK108

Tema Ketentuan Pasal

Tujuan Program Pengacara Pendukung bertujuan membantu seseorang 
untuk membuat keputusan.

1(b)

Prinsipal Seseorang yang berusia lebih dari delapan belas tahun dan memiliki 
kapasitas mengambil keputusan penunjukkan Pengacara Pendukung, 
mampu untuk mengakses program ini.

86(1)

Pendukung Syarat untuk menjadi Pengacara Pendukung adalah:
Orang dewasa (berusia lebih dari 18 tahun)
Bukan seseorang yang lalai melakukan kewajibannya
Bukan seorang pekerja sosial, penyedia layanan kesehatan, atau 
penyedia akomodasi bagi prinsipal.

91

Ada syarat tambahan apabila Pengacara Pendukung yang ditunjuk 
memiliki kewenangan untuk membantu pengambilan keputusan-
keputusan finansial, yakni ia tidak pernah menjadi terpidana dalam 
sebuah kasus penipuan, atau apabila pernah terlibat dalam kasus, ia 
telah menceritakan hal ini ke prinsipal.

91

Prinsipal dapat memiliki lebih dari satu Pengacara Pendukung dengan 
menjabarkan jenis bantuan spesifik apa yang bisa dibantu oleh 
masing-masing Pengacara Pendukung 

92

Prinsipal juga dapat menunjuk Pengacara Pendukung Alternatif yang 
bisa bertindak sebagaimana yang dimuat dalam perjanjian, atau 
apabila Pengacara Pendukung utama mengalami halangan untuk 
menjalankan kewenangannya.

93(1) dan 
(2)

Jenis Bantuan Pengacara Pendukung membantu pengambilan keputusan untuk 
permasalahan personal, finansial dan lainnya. Namun, ia tidak 
diperkenankan untuk membantu pengambilan keputusan yang 
berkaitan dengan pelayanan kesehatan atau keterlibatan prinsipal 
dalam riset kesehatan.

85(1)

Pengacara Pendukung membantu prinsipal untuk membuat 
keputusan dan menjadikannya berlaku. Keputusan itu harus dibuat 
langsung oleh prinsipal dan bukan oleh Pengacara Pendukung.

86(2)a, 
86(2)b,
86(2)c

Pengacara Pendukung dapat mengakses dan mengumpulkan 
informasi berkaitan dengan prinsipal yang relevan untuk pengambilan 
keputusan.

87(1)

Pengacara Pendukung dapat mengomunikasikan informasi 
penting dan relevan ke pihak lain terkait dengan prinsipal. Ia 
juga dapat mengomunikasikan atau membantu prinsipal dalam 
mengomunikasikan keputusannya.

88

Pengacara Pendukung juga dapat membantu prinsipal untuk 
membuat keputusan-keputusan finansial yang bersifat signifikan, 
seperti mendaftar investasi, memperjual-belikan properti, mendaftar 
pinjaman, dan lain-lain.

89(2)

108  Semua keterangan di bawah disarikan dari Powers of Attorney Act 2014, No. 57 Tahun 2014.
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Tema Ketentuan Pasal

Prosedur Penunjukkan Pengacara Pendukung berlaku setelah prinsipal 
menandatangani formulir penunjukkan atau ketika ada orang lain, 
yang dipercaya oleh prinsipal, menandatangani perjanjian di hadapan 
sang prinsipal. Penandatanganan perjanjian juga harus disaksikan 
oleh dua orang saksi yang kemudian membubuhkan tanda tangannya 
pada formulir tersebut. 

95

Pada formulir tersebut, Pengacara Pendukung juga perlu 
menandatangani surat yang menyatakan bahwa ia menerima 
penunjukkan tersebut. Penandatanganan harus disaksikan oleh satu 
orang saksi yang ikut menandatangani formulir tersebut. Mekanisme 
yang sama juga berlaku bagi Pengacara Pendukung Alternatif. 

99, 100

Mekanisme 
Perlindungan

Sang prinsipal boleh untuk membatalkan perjanjian kapanpun, selama 
ia masih memiliki kapasitas.

86(2)e

Untuk melakukan pembatalan, prinsipal mengisi formulir pencabutan 
dan menandatanganinya. Pada saat penandatanganan harus ada 
satu orang saksi yang ikut menandatangani formulir tersebut. 
Setelah penandatanganan formulir pencabutan, sang prinsipal 
harus memberitahukan kepada sang Pengacara Pendukung perihal 
keputusannya ini. 

103, 105, 
108

Pengacara Pendukung harus bertindak secara jujur, rajin, dan 
senantiasa mengupayakan yang terbaik untuk sang prinsipal. Ia harus 
memperlakukan pekerjaannya dengan perhatian dan kemampuan 
yang memadai. Untuk itu, ia tidak diperkenankan menggunakan 
posisinya untuk mendapatkan keuntungan. Dalam mendukung 
pengambilan keputusan, ia harus berdiskusi dengan prinsipal dengan 
cara yang dapat membuat prinsipal memahami keputusan itu dan 
mampu mengambilnya. 

90(1)

Pengacara Pendukung juga dapat mengundurkan diri dengan 
menandatangani formulir pengunduran diri, dan memberitahukannya 
kepada sang prinsipal serta Pengacara Pendukung lain jika ada. 

111, 112, 113

D. Swedia

Kondisi Umum
Swedia telah meratifikasi CRPD sejak tahun 2008, dan sudah melakukan pelaporan ke 
PBB pada tahun 2011.109 Namun, menurut Konstitusi Swedia, perjanjian ataupun hukum 
internasional yang disepakati tidak serta-merta menjadi peraturan nasional yang 
berlaku di negaranya. Untuk dinyatakan berlaku, peraturan-peraturan internasional itu 
harus diinkorporasikan ke dalam hukum nasional Swedia, baik dengan cara dirujuk 

109 Data terakhir yang diupdate ke https://www.internationaldisabilityalliance.org/countries/SWE 
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oleh sebuah peraturan atau diadopsi ke dalam suatu peraturan tersendiri di Swedia. 
Dengan demikian, meskipun Swedia telah meratifikasi CPRD, kedua peraturan itu 
belum diinkorporasi dengan peraturan nasional mereka.110

Walaunpun begitu, bukan berarti Pemerintah Swedia abai terhadap penduduknya 
yang hidup dengan disabilitas. Sebagai penganut ideologi negara kesejahteraan 
(welfare state), Swedia telah memiliki banyak program untuk mengakomodir 
kebutuhan-kebutuhan penduduknya, tidak terkecuali penyandang disabilitas. Sejak 
sekitar tahun 1960, Pemerintah Swedia telah beralih dari perspektif medis menjadi 
perspektif sosial sebagai upaya untuk mengintegrasikan penyandang disabilitas 
dalam masyarakat.111

Pada tahun 1994, Pemerintah Swedia memperkenalkan sepuluh hak sosial penyandang 
disabilitas, yang salah satunya adalah hak atas asistensi personal. Hak atas asistensi 
personal itu memampukan penyandang disablitas untuk mempekerjakan asisten 
yang dipilihnya, baik dari layanan sosial yang disediakan oleh Pemerintah, organisasi 
masyarakat sipil, ataupun swasta.112 Pelaksanaan asistensi personal sepenuhnya gratis 
dan tidak ada batasan waktu asistensi itu dapat diberikan per jamnya dalam satu 
minggu.113

Pemerintah masing-masing distrik di Swedia pun memiliki tanggung jawab 
untuk memastikan kualitas kesehatan jiwa dari para penduduknya, yaitu dengan 
mengupayakan infrastruktur layak dan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan 
setiap orangnya. Berdasarkan hasil penelitian tahun 2009, kebanyakan ODP hidup 
sendiri di rumah atau apartemen sewaan (77.4%), dan hanya mendapatkan bantuan 
informal (99.3%).114 Bantuan itu mencangkup tunjangan sakit, kompensasi rehabilitasi, 
tunjangan rumah, tunjangan renovasi tempat tinggal, tunjangan mobil, dan lain-lain.115

 

110 Agnes Said, Country Report on Sweden for the Study on Member States’ Policies for Children with Disabilities (Brussels, 2013), 
pp. 13–14 <https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/474433/IPOL-LIBE_ET(2013)474433_EN.pdf>.

111 Rafael Lindqvista and Kamal Lamichhane, ‘Disability Policies in Japan and Sweden: A Comparative Perspective’, ALTER, Europe-
an Journal of Disability Research, 2018, p. 6 <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.alter.2018.08.001>.

112 Lindqvista and Lamichhane, p. 7.
113 Lindqvista and Lamichhane, p. 9.
114 M. Nordström and others, ‘The Life Circumstances of Persons with a Psychiatric Disability: A Survey in a Region in Southern 

Sweden’, Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 16 (2009), 738–48 (p. 739).
115 A. Power, J. Lord, and A. DeFranco, ‘Active Citizenship and Disability in Sweden’, in Active Citizenship and Disability: Implement-

ing the Personalisation of Support (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), pp. 244–95 (pp. 249–50).
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Sejarah Perkembangan SDPK
Swedia menjadi terkenal sebagai pelopor reformasi kapasitas hukum dengan 
memperkenalkan program Personal Ombudsman (PO). Program itu telah diujicobakan 
mulai tahun 1995, ketika Pemerintah Swedia menyadari bahwa meskipun sudah 
terdapat banyak program untuk ODP, tetapi masih sedikit yang berjalan dengan baik. 
Pada saat itu mereka juga telah menutup banyak rumah sakit jiwa.116 Pemerintah 
Swedia membiayai tes pilot untuk sepuluh program Personal Ombudsman selama 
periode 1995-1998. Sembilan program dikelola oleh pemerintah daerah, sedangkan 
satu program sisanya dikelola oleh kelompok konsumen kesehatan jiwa sendiri, yakni 
Skåne District of the Swedish National Association for Social and Mental Health dan 
Skåne District of the Schizophrenia Fellowship.117

Proyek terakhir yang akhirnya dikenal dengan nama PO-Skåne ini melatih ombudsman 
yang berasal dari kelompok profesional, entah itu pekerja sosial atau pengacara, 
untuk bekerja 100% bagi klien-kliennya. Para profesional itu tidak memiliki afiliasi 
dengan lembaga negara ataupun keluarga klien, sehingga konflik kepentingan bisa 
terhindari. Personal ombudsman pun tidak memiliki kantor, dan mereka bekerja 
dengan langsung mendatangi klien-kliennya, atau dilakukan di area publik yang telah 
disepakati oleh mereka.118

Setelah diujicobakan, Pemerintah Swedia mengetahui bahwa program ini bukan 
hanya bermanfaat terhadap ODP, tapi juga mampu untuk menghemat pengeluaran 
negara secara besar-besaran. Program PO mampu menghemat biaya perawatan 
satu orang hingga 80,000 EUR per tahunnya.119 Hal itu menyebabkan program PO 
mendapatkan promosi dari badan nasional Swedia yang bertanggung jawab dalam 
hal kesehatan dan kesejahteraan publik.120 Data terakhir pada tahun 2012 menunjukan 
bahwa kurang lebih ada 300 PO yang melayani kurang lebih 6.000 orang per tahun.121

116 Power, Lord, and DeFranco, p. 255.
117 Maths Jesperson, ‘PO-Skåne – a Concrete Example of Supported Decision-Making’, in OHCHR Symposium on the Human Rights 

of Persons with Psychosocial Disabilities Forgotten Europeans Symposium No 5, 2014.
118 Jesperson.
119 Zero Project.
120 Zero Project.
121 Power, Lord, and DeFranco, p. 256.
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Pelaksanaan SDPK122

Tema Ketentuan

Tujuan Program PO membantu ODP untuk mengambil keputusan sendiri. 

Prinsipal ODP yang merasa membutuhkan asistensi hanya perlu menyatakan keinginannya 
untuk dibantu tanpa perlu memenuhi persyaratan kompetensi tertentu.

Pendukung PO tidak memiliki afiliasi dengan psikiater ataupun layanan sosial lainnya. PO juga 
bukan anggota keluarga dari prinsipal ataupun tetangga prinsipal.

Kebanyakan PO yang bekerja adalah sarjana. Mayoritas mendapatkan pelatihan 
sebagai pekerja sosial. Beberapa di antaranya merupakan pengacara.

Prosedur Ada lima langkah yang dilakukan oleh sang ombudsman untuk mendampingi 
seseorang. Langkah-langkah itu adalah: 
1. Melakukan kontak (making contact),
2. Membangun komunikasi (developing a communication),
3. Membangun hubungan (establishing a relationship),
4. Memulai percakapan (starting a dialogue), dan
5. Mendapatkan penugasan (getting commission)

Tidak ada prosedur birokrasi dari program PO. Apabila ada prosedur birokrasi yang 
perlu dijalani, seperti penandatangan perjanjian, besar kemungkinan ODP tidak 
akan mau mengikuti programnya.

Program dimulai ketika PO bertanya, “Apakah kamu mau aku menjadi PO bagimu?” 
dan sang prinsipal menjawab iya.

Jenis Bantuan PO melakukan asistensi untuk semua jenis kebutuhan, sesuai yang diinginkan 
oleh prinsipal. Hal itu dapat mencangkup pilihan untuk tinggal, bekerja, ataupun 
menjawab hal-hal yang sifatnya lebih personal, seperti keinginan untuk bunuh diri 
atau permasalahan seksualitas. Namun PO tidak memiliki tanggung jawab medis 
atas prinsipal yang mereka dampingi.

PO bekerja selama tujuh hari dan dua puluh empat jam dalam setiap harinya. Hal 
itu karena beberapa prinsipal memiliki waktu kerja dan waktu aktif yang berbeda.

Mekanisme 
Perlindungan

PO hanya bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh prinsipal mereka. PO 
bekerja untuk waktu yang lama, karena mereka memerlukan waktu lama untuk 
memastikan keinginan klien. PO melakukan pekerjaannya secara fleksible, kreatif, 
dan nonkonvensional, karena kebutuhan setiap klien berbeda.

Prinsipal memiliki hak untuk menjaga anonimitasnya, jika tidak ingin PO-nya 
memberitahukan apapun tentang keterlibatan dirinya dalam program ini. Apabila 
klien menginginkan, PO pun dapat tidak memberitahukan tentang identitas klien 
kepada komunitas yang memperkerjakannya. 

PO tidak menyimpan dokumen apapun karena semua dokumentasi dipegang 
oleh klien. PO harus menyerahkan semua dokumen kepada klien atau 
memusnahkannya ketika program selesai.

122 Karena tim peneliti tidak bisa menemukan apakah program PO sudah diformalisasi menjadi sebuah peraturan resmi di Swedia, 
detail pelaksanaan SDPK berikut didapatkan dari kajian literatur yang terkait dan website http://po-skane.org/in-foreign-languag-
es/. 
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E. Kenya

Kondisi Umum
Kenya termasuk dalam salah satu negara yang mengikuti gelombang pertama 
penandatanganan CRPD, yakni pada 30 Maret 2007 dan melakukan ratifikasi pada 
5 Mei 2008.123 Menurut sensus, sekitar 2,2% atau sekitar 0.9 juta orang Kenya hidup 
dengan disabilitas. Jumlah perempuan penyandang disabilitas lebih banyak ketimbang 
jumlah laki-laki penyandang disabilitas. Selain itu, jumlah penyandang disabilitas yang 
ada di perdesaan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penyandang disabilitas 
di daerah perkotaan.124

Dalam banyak aspek, Kenya masih mengedepankan perspektif medis dalam melihat 
disabilitas. Pandangan itu terbukti dari lembaga kesehatan jiwa terbesarnya, yaitu 
Mathare Mental Hospital, yang dinyatakan oleh para penerima layanannya tidak 
memperhatikan keinginan dan preferensi mereka, serta melakukan pemberangusan 
kebebasan bagi penghuninya.125

Dominasi pandangan medis dalam isu disabilitas juga tampak dari disahkannya 
undang-undang yang baru tentang kesehatan jiwa. Dalam Undang-Undang Keswa 
yang disahkan pada tahun 2012, orang lain dapat melangkahi kapasitas hukum 
ODP dan mengambilkan keputusan-keputusannya.126 Meskipun ada pembatasan-
pembatasan serta pelindungan agar seseorang tidak mudah untuk diampu, Pasal 
12 CRPD tetap melarang pengambilan kapasitas hukum seseorang dengan model 
apapun.127 

Pengabaian kapasitas hukum tersebut juga terjadi karena adanya budaya-budaya 
dan perspektif masyarakat yang masih bersifat stigmatif terhadap gangguan jiwa. 
Temuan MDAC memperlihatkan bahwa hanya sedikit orang dengan disablitas yang 
kehilangan kapasitas hukumnya melalui proses pengadilan. Yang lebih sering terjadi 
adalah kemampuan mengambil keputusan mereka diambil secara sewenang-wenang 
melalui keputusan rumah sakit jiwa ataupun praktik-praktik informal lainnya.128

123 Global Disability Rights, ‘Formal Operation of the CRPD in Kenya’, 2015 <https://www.globaldisabilityrightsnow.org/law/kenya/
formal-operation-crpd-kenya#:~:text=Kenya was among the 44,CRPD on May 5%2C 2008> [accessed 30 March 2021].

124 Eastone Owino, ‘Status of Disability in Kenya: Statistics from the 2019 Census’, Development Initiatives, 2020 <https://devinit.org/
resources/status-disability-kenya-statistics-2019-census/#downloads> [accessed 30 March 2021].

125 Users and Survivors of Psychiatrics – Kenya, The Role of Peer Support in Exercising Legal Capacity, p. 15.
126 Mental Disability Advocacy Center, The Right to Legal Capacity in Kenya (Budapest: Mental Disability Advocacy Center, 2014), p. 

13.
127 Mental Disability Advocacy Center, The Right to Legal Capacity in Kenya, p. 14.
128  Mental Disability Advocacy Center, The Right to Legal Capacity in Kenya, p. 32.
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Sejarah Perkembangan SDPK
Salah satu OPD di Kenya, yakni User and Survivors of Pscyhiatry in Kenya (USP Kenya), 
memulai program pilot untuk SDPK pada tahun 2012. Didukung oleh bantuan Disability 
Rights Initiative of the Open Society Foundation, USP Kenya mengembangkan proyek 
kelompok dukungan (support groups) di Nairobi Nyeri, Kiambu, Nakuru, dan Eldoret. 
Program itu dimulai dari komunitas lokal yang mengidentifikasi aktor-aktor kunci 
yang ada di daerahnya, yakni pekerja sosial, ketua wilayah setempat, dan rumah sakit 
daerah. Ketiga aktor kunci bekerja bersama dengan komunitas untuk membentuk 
kelompok dukungan yang memiliki legitimasi dan dapat dimanfaatkan oleh banyak 
ODP.129

Program tersebut memiliki tiga tingkatan dukungan atas kapasitas hukum yang ingin 
dicapai.130 Pada tingkat pertama, ODP dan pendukung bersama-sama membuat 
keputusan. Tahap kedua adalah sang pendamping semata-mata meningkatkan 
rasa percaya diri dan otonomi dari penyandang disabilitas yang didampinginya, 
sehingga mereka nyaman membuat keputusan sendiri. Tahap ketiga dan tertinggi 
adalah pengambilan keputusan secara mandiri oleh penyandang disabilitas, yang 
dirinya akhirnya sadar bahwa tidak selalu membutuhkan bantuan pendamping untuk 
memberikan keputusan.131 Kelompok dukungan yang dijalankan oleh USP Kenya itu 
ingin memampukan ODP mencapai tahap tertinggi.

Sekalipun program tersebut belum dimasukkan ke dalam hukum dan kebijakan 
nasional Kenya, program itu telah memiliki legalitas hukum. Peraturan dalam negeri 
Kenya menyatakan bahwa ratifikasi konvensi internasional akan berlaku sebagai 
hukum positif di Kenya iu sendiri. Dengan demikian, meskipun program kelompok 
dukungan belum dituliskan dalam legislasi Kenya, ratifikasi CRPD yang telah dilakukan 
negara tersebut telah mengakui keabsahan kelompok dukungan tersebut.132 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 tersebut, kegiatan kelompok 
memiliki manfaat yang jelas, yakni memberikan solusi cara menghadapi sebuah 
persoalan, mengurangi jumlah fenomena kekambuhan yang terjadi pada satu 
individu, menambah koneksi pertemanan antara seorang penyandang disabilitas dan 

129 Users and Survivors of Psychiatrics – Kenya, ‘Peer Support Groups’ <https://www.uspkenya.org/peer-support-groups/> [ac-
cessed 28 January 2021].

130 Users and Survivors of Psychiatrics – Kenya, The Role of Peer Support in Exercising Legal Capacity, p. 19.
131 Users and Survivors of Psychiatrics – Kenya, The Role of Peer Support in Exercising Legal Capacity, p. 19.
132 Users and Survivors of Psychiatrics – Kenya, The Role of Peer Support in Exercising Legal Capacity, p. 11.
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penyandang disabilitas lain, serta meningkatkan kemampuan untuk bersikap mawas 
diri.133 Selain itu, manfaat lain yang dirasakan adalah dapat menghadiri pertemuan 
kelompok dukungan yang diadakan oleh USPK, mampu untuk meningkatkan otonomi 
dan agensi, yang akhirnya memampukan mereka untuk menjalankan kapasitas 
hukumnya.134 Keberhasilan program ditentukan oleh interaksi yang terjadi selama 
proses diskusi. Program tersebut membutuhkan partisipasi aktif dari para peserta 
untuk bertukar petuah berdasarkan pengalaman personal, mengkritisi satu sama lain, 
dan membahas sebuah keputusan bersama konsekuensi-konsekuensi yang mungkin 
terjadi.135 

Pelaksanaan SDPK136

Tema Ketentuan
Tujuan Terdapat enam tujuan dari program tersebut, yakni:

1. Untuk menyediakan bantuan psikososial kepada ODP dan keluarganya;
2. Membangun kapasitas, kemampuan menentukan nasib sendiri, dan kehidupan 

yang berkelanjutan bagi ODP;
3. Memberdayakan ODP untuk bisa terlibat dalam pengambilan keputusan dan 

mampu mengartikulasikan keputusannya ke orang-orang terdekat mereka;
4. Mempromosikan inklusi ODP di level nasional dan lokal;
5. Membangun kapasitas pendukung, sehingga mereka dapat menghargai 

martabat dan hak ODP. Selain itu, juga untuk mempromosikan pengetahuan 
yang tepat tentang ODP di kalangan keluarga dan komunitas.

6. Membangun kapasitas dari kelompok dukungan untuk bekerja dengan media 
lokal sebagai partner kunci untuk mempromosikan diskrusus HAM berkaitan 
dengan ODP.

Prinsipal Pengguna atau penyintas layanan psikiatri.

Pendukung Kelompok yang terdiri dari sesama ODP (90% dari anggota kelompok) dan 
pengasuh. Keikutsertaan pengasuh tidak terhindarkan karena kebanyakan ODP 
yang tinggal di perdesaan sangat bergantung dengan pengasuhnya. 

Satu kelompok bisa melibatkan 15-40 orang.

Prosedur Kegiatan kelompok dukungan biasanya dimulai dari jam 10 pagi untuk 
mengakomodasi anggota yang masih menjalankan pengobatan dan tidak mampu 
untuk bangun terlalu pagi. 

Setiap anggota kelompok bertemu di kantor kepala pemerintahan, di rumah sakit, 
atau di ruangan yang disewa oleh kelompok pendukung.

Sesi pertama adalah sesi informal. Dalam sesi itu, para anggota berbicara tentang 
kondisi mereka pada saat itu. 

133 Users and Survivors of Psychiatrics – Kenya, The Role of Peer Support in Exercising Legal Capacity, pp. 22–23.
134 Users and Survivors of Psychiatrics – Kenya, The Role of Peer Support in Exercising Legal Capacity, p. 33.
135 Users and Survivors of Psychiatrics – Kenya, The Role of Peer Support in Exercising Legal Capacity, p. 53.
136 Detail pelaksanaan program kelompok dukungan didapatkan dari kajian-kajian literatur dan sumber informasi di laman USPKenya. 
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Tema Ketentuan
Pada sesi-sesi berikutnya, para peserta membahas setiap pemasalahan yang 
mengemuka pada sesi sebelumnya. Pembahasan dilakukan dalam kelompok-
kelompok yang lebih kecil. Pembagian kelompok biasanya mengikuti tema 
advokasi, kebijakan, legislasi, monitoring media, dan kesehatan. Dengan bantuan 
USP Kenya, kelompok kecil lantas mengidentifikasikan prioritas kunci dan area 
aktivitas mereka. 

Pada setiap sesi, setiap ODP menceritakan permasalahan yang menimpa mereka 
dan mendiskusikan keputusan terbaik apa yang dapat mereka ambil. Anggota 
kelompok yang lain dapat memberikan nasihat berdasarkan pengalaman mereka 
sendiri.

Jenis Bantuan Diskusi kelompok yang cair memungkinkan pembahasan bermacam-macam 
bentuk dukungan. Bentuk-bentuk keputusan yang dapat didukung pun beragam, 
yaitu dapat mencakup: 
1. Keputusan untuk berhenti atau melanjutkan pengobatan/terapi tertentu,
2. Keputusan untuk memiliki anak,
3. Pilihan pekerjaan,
4. Cara menghadapi permasalahan hukum yang sedang menimpa dirinya atau 

menimpa keluarganya yang lain,
5. Keputusan hubungan personal/intim,
6. Cara untuk menangani perasaan bunuh diri,
7. Cara berdamai dengan trauma di masa lalu, atau
8. Keputusan terkait pendidikan orang tersebut.

Suatu kelompok dukungan juga terkadang mengumpulkan uang dan 
meminjamkannya kepada anggota yang membutuhkan bantuan finansial.

Mekanisme 
Perlindungan

Ada fasilitator yang akan mengingatkan apabila pengasuh mendominasi 
pembicaraan tentang ODP yang diasuhnya.

F. India

Kondisi Umum
India menjadi salah satu negara yang menandatangani CRPD pada tanggal 1 
Oktober 2007. Sesuai dengan kewajiban yang tertera di Pasal 35 CRPD, India telah 
mendaftarkan laporan negara mereka yang pertama pada November 2015.137 
Sebagai negara dengan populasi penduduk terbesar kedua di dunia, India memiliki 
prevalensi dan jumlah penyandang disabilitas yang tinggi. Berdasarkan sensus pada 
tahun 2001, terdapat 21 juta penyandang disabilitas di India. Dari keseluruhan itu, 
penyandang disabilitas mental mencapai 10.3%.138 

137 Press Information Bureau Government of India Ministry of Social Justice & Empowerment, ‘Secretary, DePWD Participated In 
22nd Session of UN Committee on CRPD at Geneva’, 2019 <https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1584572#:~:text=It 
ratified this Convention on,in India in November 2015> [accessed 30 April 2021].

138  Office of the Registrar General & Census Commissioner, ‘Disabled Population’, 2001 <https://censusindia.gov.in/census_and_
you/disabled_population.aspx> [accessed 30 April 2021].
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Gerakan disabilitas di India mulai terbangun pada tahun 1980-an. Faktor terbesar 
dalam perkembangan gerakan disabilitas pada akhir abad kedua puluh adalah karena 
adanya dukungan kuat dari gerakan perempuan dan juga dorongan internasional 
untuk menciptakan ruang yang lebih kondusif bagi kelompok-kelompok marginal. 
Gerakan massa itu berkontribusi pada diciptakannya Equal Opportunities, Protection 
of Rights and Full Participation Act pada tahun 1995.139 Sayangnya, karena kebijakan 
ekonomi yang beraliran neoliberal di India, penyandang disabilitas seringkali tersingkir 
dari akses kerja yang memadai. Hal ini terlihat dari sulitnya akses yang setara terhadap 
perumahan, air, kedaulatan pangan dan lain-lain.140

Sejarah Perkembangan SDPK
Sejak ratifikasi CRPD pada tahun 2008, India berupaya untuk mengejar ketertinggalan 
dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Salah satu permasalahan terbesar 
adalah beban tinggi yang dialami oleh ODP dan kurang siapnya sistem kesehatan dan 
hukum India untuk mengatasi masalah ini. Karena itulah, sejak tahun 2012, gerakan 
untuk mereformasi hukum kesehatan jiwa sudah mulai digaungkan, terutama untuk 
memberikan pengakuan kapasitas hukum bagi ODP.141 Selain itu, dua fitur penting 
di dalam reformasi hukum ini adalah dekriminalisasi terhadap orang yang mencoba 
bunuh diri dan pelarang penggunaan terapi electroconvulsive tanpa obat bius.142

Dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa yang baru, ada dua mekanisme yang cukup 
mendukung ODP untuk membuat keputusan. Kedua cara itu adalah Instruksi di Muka 
dan Representatif Pilihan (Nominated Representative). Sekalipun reformasi hukum ini 
telah menghapuskan hambatan legal bagi ODP, hukum India masih memperkenankan 
sistem SSPK.143

Walaupun Instruksi di Muka sudah ditetapkan, tetapi bukan berarti SDPK di India bebas 
dari kritik. Banyak ahli yang menyatakan bahwa UU itu tidak sejalan dengan ketentuan 
yang ada dalam CRPD. Pada sisi lain, banyak psikiater juga yang menuduh UU ini 
memberikan kewenangan yang terlalu besar kepada pasien sehingga menyebabkan 
pengobatan terhadap ODP terhambat.144 

139 Nilika Mehrotra, ‘Disability Rights Movements in India: Politics and Practice’, Economic and Political Weekly, 46.6 (2011), 65–72.
140 Vanmala Hiranandani, ‘Disability, Economic Globalization and Privatization: A Case Study of India’, Disability Studies Quarterly, 

30.3/4 (2010) <https://dsq-sds.org/article/view/1272/1302>.
141 Dinsa Sachan, ‘Mental Health Bill Set to Revolutionise Care in India’, Lancet, 382 (2013).
142 Sachan.
143 Inamdar, Stein, and Bunders, p. 234.
144  Inamdar, Stein, and Bunders, p. 235.
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Pelaksanaan SDPK145

Tema Ketentuan Pasal

Tujuan Agar setiap ODP mampu mengakses layanan kesehatan dan 
bantuan yang diperlukan untuk menjaga, memenuhi dan 
mempromosikan hak-hak mereka yang berkaitan dengan 
kesehatan jiwa.

Landasan 
The Mental 
Health Care 
Act 2017

Prinsipal Setiap orang dewasa memiliki hak untuk menyiapkan Instruksi 
di Muka dalam bentuk tulisan. Hak itu dapat digunakan oleh 
seseorang tanpa memedulikan sejarah gangguan jiwa ataupun 
dukungan yang pernah didapatkannya. 

5(1), 5(2)

Pendukung Dalam membuat Instruksi di Muka, sang prinsipal juga dapat 
menunjuk seorang Representatif Pilihan. Penunjukkan dilakukan 
secara tertulis dan harus mendapatkan tandatangan atau cap jari 
dari yang bersangkutan.

14(1), 14(2)

Orang yang bisa menjadi Representatif Pilihan adalah orang 
dewasa yang memberikan kesepakatannya untuk mengemban 
tugas-tugas yang tertuang dalam Instruksi di Muka. 

14(3)

Apabila sang prinsipal tidak menunjuk Representatif Pilihan, 
Dewan Kesehatan Jiwa (Mental Health Review Board – selanjutnya 
disingkat MHRB) akan memilihkan baginya Representatif Pilihan 
dari keluarga, pengasuh, atau orang yang cocok menurut mereka 
Apabila tidak ada, maka MHRB memilih kepala Department of 
Social Affair atau organisasi yang memiliki fokus kerja di bidang 
kesehatan mental. 

14(4)

Penunjukkan Representatif Pilihan tidak menghilangkan 
kapasitas orang itu untuk membuat keputusan. Mereka tetap 
memiliki kapasitas untuk membuat keputusan berkaitan dengan 
kesehatannya tapi mungkin mereka membutuhkan level bantuan 
yang berbeda. 

14(9)

Prosedur Instruksi di Muka akan berlaku ketika prinsipal itu kehilangan 
kapasitasnya untuk membuat keputusan, dan akan terus berjalan 
sampai orang itu mendapatkan kembali kapasitasnya untuk 
membuat keputusan terkait dengan kesehatan jiwa ataupun 
perawatannya.

5(3)

Seseorang membuat Instruksi di Muka sesuai dengan peraturan 
yang sudah ditentukan oleh Central Mental Health Authority.

6

Petugas kesehatan atau psikiater yang bertanggung jawab wajib 
menawarkan dan memberikan perawatan kepada ODP sesuai 
dengan Instruksi di Muka yang telah dibuat. 

10

145  Semua keterangan di bawah disarikan dari The Mental Health Care Act 2017.
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Tema Ketentuan Pasal

Jika petugas kesehatan, pengasuh, atau keluarga ODP tidak 
ingin menjalankan perintah Instruksi di Muka, mereka harus 
mengadukan kepada MHRB, untuk kemudian MHRB melakukan 
review, mengubah, ataupun membatalkan Instruksi di Muka. 
Setelah menerima aduan itu, MHRB memeriksa pihak-pihak 
terkait, termasuk sang ODP. MHRB memiliki kewenangan untuk 
mengubah ataupun membatalkan Instruksi di Muka, jika:
1. Instruksi di Muka dibuat tidak secara bebas atau dibuat saat 

sang ODP mendapatkan paksaan;
2. Ada ketidaksesuaian situasi antara yang terjadi sekarang dan 

yang dijabarkan dalam Instruksi di Muka;
3. Sang ODP tidak mendapatkan cukup informasi ketika 

membuat keputusan dalam Instruksi di Muka;
4. Sang ODP tidak memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk 

mengambil keputusan pada saat membuat Instruksi di Muka;
5. Ada konten dari Instruksi di Muka yang melanggar hukum 

yang terkait.

11(1), 11(2)

Prinsipal dan Representatif Pilihan wajib memberikan Instruksi di 
Muka kepada petugas medis ketika dibutuhkan. 

11(3)

Jenis Bantuan Instruksi di Muka bisa berisi perintah tentang bagaimana orang itu 
ingin dirawat atas gangguan jiwanya, bagaimana orang itu tidak 
ingin dirawat atas gangguan jiwanya, dan/atau siapa orang yang 
ditunjuk sebagai Representatif Pilihan yang akan membantunya 
mengambil keputusan. 

5(1)(a), (b), (c)

Mekanisme 
Perlindungan

Keputusan apapun yang dibuat pada saat seseorang memiliki 
kapasitas untuk membuat keputusan soal kesehatan jiwanya akan 
membatalkan Instruksi di Muka. 

5(4)

Instruksi di Muka dianggap tidak berlaku jika bertentangan 
dengan hukum yang berlaku.

5(5)

MHRB harus memiliki penyimpanan online untuk semua Instruksi 
di Muka dan harus menyediakannya untuk tenaga kesehatan 
apabila diperlukan. 

7

Sebuah Instruksi di Muka dapat dibatalkan, diperbaiki ataupun 
ditarik oleh orang itu kapanpun dia mengkehendakinya. Cara 
pembatalan, perbaikan ataupun penarikan sama dengan cara 
pembuatan yang sudah ditentukan di Pasal 6.

8(1) dan 8(2)

Central Mental Health Authority memiliki kewenangan untuk 
secara berkala melakukan review terhadap Instruksi di Muka dan 
mendapatkan rekomendasi dari hasil pemeriksaan itu. Central 
Mental Health Authority juga dapat menyelidiki apakah suatu 
Instruksi di Muka betul melindungi hak ODP. 

12(1) dan 12(2)
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Tema Ketentuan Pasal

Petugas kesehatan yang mengikuti anjuran Instruksi di Muka 
tidak dapat digugat bersalah apabila ada implikasi yang tidak 
terprediksi terjadi kepada prinsipal. Ia juga tidak dapat digugat 
apabila pada saat memberikan layanan kesehatan, dirinya tidak 
diinformasikan tentang Instruksi di Muka yang telah dibuat oleh 
pasien.

13(1), 13(2)

Sang prinsipal dapat mencabut penunjukkannya atas 
Representatif Pilihan kapanpun atas kehendaknya.

14(6)
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BAB 5
LANGKAH KE DEPAN
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Komparasi yang telah dijelaskan pada Bab 4 
memberikan alternatif bagi Indonesia untuk 
merancang sendiri mekanisme SDPK dengan 
melihat pada kebutuhan di lapangan. Terdapat 
poin-poin pembelajaran yang bisa dipetik dan 
disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Adapun poin-
poin pembelajaran yang dimaksud adalah sebagai 
berikut.

A. Kondisi Indonesia

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesua 1945 (UUD NRI 1945) dengan 
tegas menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah 
negara hukum.” Nasution menyatakan bahwa “negara 
hukum adalah sebuah negara yang penyelenggaraan 
kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas 
hukum.”146 Prinsip negara hukum menjadi begitu 
relevan dengan tanggung jawab negara untuk 
menghormati, melindungi dan memenuhi HAM 
semua orang, termasuk penyandang disabilitas. 
Agar dapat melakukan tanggung jawab itu, Negara 
Indonesia perlu merancang hukum-hukum yang 
mendukung. 

Sumber hukum tertinggi setelah UUD NRI 1945 dan 
Ketetapan MPR adalah UU. Menurut Pasal 16 UU Nomor 
12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (UU 12/2011), pembentukan 
UU dimulai dengan penyusunan Program Legislasi 
Nasional (Prolegnas) yang merefleksikan prioritas 
dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. 
Namun, mengingat Indonesia telah memiliki UU 

146 Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Bandung: Mandar Maju, 2013).
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Disabilitas, kecil kemungkinan SDPK bagi ODP dapat diatur secara rinci dalam 
penyusunan UU baru tersendiri. 

Selain dalam bentuk UU, alternatif lain untuk menetapkan SDPK adalah melalui 
peraturan perundang-undangan di bawah UU, seperti Peraturan Pemerintah (PP) atau 
Peraturan Presiden (Perpres). Menurut Pasal 25 – 31 UU 12/2011, kedua jenis peraturan 
itu diajukan oleh kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian sesuai 
dengan bidang tugasnya. Pembentukan PP atau Perpres terkait SDPK untuk ODP 
memiliki kemungkinan yang lebih besar mengingat Pemerintah sudah mengeluarkan 
sembilan PP sebagai peraturan turunan dari UU Disabilitas.147

Banyak kementerian dan lembaga negara yang sudah menyatakan komitmennya untuk 
melakukan upaya pengarusutamaan kebijakan yang ramah terhadap penyandang 
disabilitas, dan hal itu sudah disuarakan di banyak kesempatan. Pada penghujung 
tahun 2020, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) melakukan Temu 
Inklusi Keempat, yakni sebuah kegiatan yang mengumpulkan penyandang disabilitas 
dari seluruh Indonesia untuk membicarakan perkembangan pemenuhan HAM bagi 
penyandang disabilitas. Forum itu juga mempertemukan penggiat hak disabilitas 
dan banyak lembaga dan kementerian terkait. Salah satu yang datang adalah 
Ma’ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, yang turut memberikan komitmen 
untuk pembangunan masyarakat yang inklusif.148 Temu Inklusi juga mengangkat isu 
disabilitas psikososial dan pentingnya untuk memberikan pengakuan yang universal 
atas kapasitas hukum.149

Komitmen yang kuat tersebut juga didorong oleh keberadaan OPD yang gigih 
menyuarakan reformasi kebijakan dan hukum, yang menurut hasil analisis pada 
tahun 2010 menyatakan bahwa OPD di Indonesia berjumlah lebih dari seratus.150 
Tujuan mayoritas dari OPD-OPD adalah untuk memperjuangkan kesejahteraan dan 
kesetaraan dari penyandang disabilitas.151 Keberadaan OPD adalah modal, karena 
belajar dari pengalaman negara-negara lain, perumusan SDPK yang baik haruslah 
berangkat dari partisipasi banyak OPD.

147 Agus Sahbani, ‘Mengintip 9 Aturan Turunan UU Penyandang Disabilitas’, Hukumonline.Com, 2020 <https://www.hukumonline.
com/berita/baca/lt5fc7817a40ecb/mengintip-9-aturan-turunan-uu-penyandang-disabilitas/>.

148 M Radityo, ‘Wapres Ma’ruf Ajak Swasta Terlibat Program Inklusi Untuk Kelompok Disabilitas’, Merdeka.Com, 2021 <https://www.
merdeka.com/peristiwa/wapres-maruf-ajak-swasta-terlibat-program-inklusi-untuk-kelompok-disabilitas.html>.

149 Lihat agendanya di https://temuinklusi.sigab.or.id/2020/?page_id=1664 
150 Irwanto and others, Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Sebuah Desk-Review (Depok, 2010), p. 25.
151 Irwanto and others, p. 26.
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Sebagaimana yang ditunjukkan oleh negara lain, pembentukan SDPK harus dijalankan 
dengan pengakuan yang universal atas kapasitas hukum. UU Disabilitas sekalipun 
mengakui persamaan di mata hukum bagi penyandang disabilitas (Pasal 9), tetapi 
tetap menyatakan bahwa penyandang disabilitas dapat dianggap tidak cakap (pasal 
32). Terminologi ketidakcakapan itu juga senada dengan ketentuan dalam Pasal 71 
dan 72 UU Keswa yang menyatakan bahwa ODP dapat dianggap tidak cakap untuk 
menjalani urusan pidana atau perdata. Pandangan tentang orang dewasa dapat 
dinilai memiliki atau tidak memiliki kecakapan berakar dari KUH Per, terutama pada 
pasal 433, yang memperkenankan orang yang tidak cakap untuk mendapatkan 
pengampuan.

Sayangnya, Indonesia tidak mengenal pembedaan yang jelas antara kapasitas 
hukum dan kapasitas mental. UU Keswa mengartikan kecakapan ODP dengan 
melihat kapasitas mentalnya. Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 
2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan 
Hukum menyatakan bahwa pemeriksaan kesehatan jiwa bertujuan untuk menilai 
kecakapan mental terperiksa. Namun, peraturan itu menempatkan kecakapan mental 
langsung sebagai penentu apakah orang itu layak melakukan perbuatan hukum 
atau tidak. Dengan demikian, UU Keswa menerapkan pendekatan fungsional dalam 
melihat kapasitas hukum, sebuah pandangan yang mendiskriminasi penyandang 
disabilitas.152

Negara perlu untuk memberikan pengakuan terhadap kapasitas hukum yang 
universal terlebih dahulu sebelum merancang SDPK. Pembentukan SDPK dimulai 
dengan kesadaran bahwa semua manusia memiliki cara pengambilan keputusannya 
masing-masing dan tidak selalu keputusan yang mereka ambil rasional. Namun, 
kenyataan itu seharusnya tidak membatasi hak mereka untuk menjadi subjek hukum 
yang mampu melakukan tindakan-tindakan hukum.

B. Model SDPK untuk Indonesia

Bagian ini akan membahas tentang potensi bagi Indonesia untuk menerapkan model-
model SDPK yang sudah dibahas dalam Bab sebelumnya. Sekalipun disusun untuk 
konteks geopolitik yang berbeda, keenam model SDPK dari Kanada, Peru, Australia, 
Swedia, Kenya, dan India memiliki potensi untuk diterapkan juga di Indonesia. 

152  Committee on the Rights of Persons with Disabilities, p. 4.
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Tentunya setelah dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang memadai. 

Baik Kanada dan Australia adalah negara yang menganut tradisi common law yang 
diwariskan dari Anglo-Saxon. Salah satu aturan khusus di negara common law adalah 
Trust Law. Hukum itu awalnya dikembangkan untuk mempermudah pengurusan 
harta feudal dan keluarga di mana seseorang atau sekelompok orang dapat 
menyewa pihak yang dipercayainya untuk mengelola harta-benda tertentu dalam 
jangka waktu tertentu.153 Seseorang dapat menggunakan ketentuan Trust Law untuk 
mendistribusikan harta-bendanya kepada anak, cucu, ataupun anggota keluarga 
yang dianggap tidak kompeten untuk mengurus harta mereka sendiri.154 

Pelaksanaan Trust Law melahirkan lembaga-lembaga kepercayaan publik (public 
trustee) dan pengampu publik (public guardian). Seperti yang dibahas pada Bab 
sebelumnya, lembaga itu masih mendapatkan kepercayaan untuk menyokong SDPK. 
Di Negara Bagian British Columbia, prinsipal boleh untuk memilih pendukung dari 
public trustee atau public guardian.155 Prinsipal juga boleh melapor ke public trustee 
apabila mereka merasa bahwa SDPK yang mereka jalani tidak sesuai kehendak 
mereka.156 Di sisi lain, metode SDPK seperti itu juga dapat menjadi riskan karena 
biasanya ada ketidakseimbangan kuasa dan modal pengetahuan antara public 
trustee dan kliennya.157

Sebaliknya, negara-negara civil law, seperti Indonesia, umumnya tidak 
memperkenankan adanya dua jenis kepemilikan untuk satu aset yang sama pada 
satu waktu yang sama.158 Karena itu, sulit untuk mencari padanan untuk lembaga-
lembaga kepercayaan publik yang dapatmengurus aset seseorang demi kepentingan 
keluarga ataupun anak-cucunya. Namun, fungsi badan untuk membantu melakukan 
asistensi kepada ODP bisa saja digantikan oleh komunitas-komunitas kesehatan jiwa 
yang ada di Indonesia. 

Salah satu organisasi yang bergerak di bidang disabilitas psikososial dan telah 
memiliki beragam program untuk membantu pemenuhan HAM ODP adalah Pusat 

153 Istvan Sandor, ‘The Legal Institution of The Trust in The Economy and Law of Eastern European Countries’, European Scientific 
Journal, 11.10 (2015), p. 140.

154 Sandor, p. 140.
155 Representation Agreement Act [RSBC 1996] Chapter 405, Pasal 5(1)
156 Representation Agreement Act [RSBC 1996] Chapter 405, Pasal 30(1)
157 Melanie B. Leslie, ‘Common Law, Common Sense: Fiduciary Standards and Trustee Identity’, Cardozo Law Review, 2713 (2006).
158 Sandor, p. 142.
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Rehabilitasi Yakkum di Yogyakarta. Organisasi ini melakukan pendampingan kepada 
ODP melalui kunjungan rumah, terapi aktivitas, kelompok swabantu, pendampingan 
ODP dalam mengakses layanan publik dan layanan-layanan lainnya. Semua jenis 
layanan itu digunakan untuk membantu penyandang disabilitas dalam mengakses 
layanan kesehatan secara mandiri dan dapat hidup dengan produktif, sehingga sesuai 
dengan amanat Pasal 19 CRPD tentang hak untuk hidup mandiri dan diikutsertakan 
di dalam masyarakat.

Selain Pusat Rehabilitasi Yakkum, organisasi lain yang telah turut membantu ODP 
dalam pengambilan keputusan sehari-hari adalah Komunitas Peduli Skizofrenia 
Indonesia (KPSI). Pelbagai kegiatan dilakukan KPSI, mulai dari menyelenggarakan 
kelompok dukungan teman sebaya bagi keluarga dan pasien, psikoedukasi, kegiatan-
kegiatan kreativitas, pemberdayaan pasien, sampai pada evakuasi pasung.159 
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama dengan sesama pasien skizofrenia 
mirip dengan apa yang dilakukan oleh USP Kenya dalam hal membiarkan anggota 
komunitas untuk memberikan saran dan rekomendasi terhadap keputusan seorang 
ODP.

Peran notaris juga menjadi penting dalam merancang SDPK. Dalam merancang 
Representative Agreement di Negara Bagian British Columbia, Kanada, perjanjian 
perlu untuk dilegalisir oleh notaris. Di Peru, orang yang ingin mendapatkan bantuan 
juga perlu untuk memformalisasi kesepakatan dukungan melalui notaris. Di 
Indonesia, peran notaris pun dapat dikembangkan untuk mengakomodir kebutuhan 
serupa. Sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, 
seorang notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua 
perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan. Suatu peraturan perundang-undangan baru dapat dibentuk untuk 
menambah kewenangan notaris dalam membuat perjanjian dukungan bagi ODP. 

Selain itu, notaris juga mampu untuk mengesahkan kebijakan Instruksi di Muka 
yang dapat dibawa oleh pendamping ODP ketika yang bersangkutan mengalami 
kekambuhan. Walaupun masih tidak lazim, kebijakan Instruksi di Muka sebagaimana 
yang diterapkan di India sudah ada presedennya di Indonesia. Dalam perawatan 

159 Armadina Az Zahra, ‘Merangkul Orang Dengan Skizofrenia’, PPH Atmajaya, 2021 <https://pph.atmajaya.ac.id/berita/artikel/ceri-
ta-bagus-perjalanan-merangkul-orang-dengan-skizofrenia/> [accessed 30 March 2021].
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kesehatan paliatif—perawatan kesehatan yang diberikan kepada orang-orang yang 
sudah sakit kronis dan kecil kemungkinan untuk disembuhkan—Instruksi di Muka 
dimungkinkna. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 812 Tahun 2007 tentang 
Kebijakan Perawatan Paliatif menyatakan:

“Tim perawatan paliatif sebaiknya mengusahakan untuk memperoleh pesan atau 
pernyataan pasien pada saat ia sedang kompeten tentang apa yang harus atau 
boleh atau tidak boleh dilakukan terhadapnya apabila kompetensinya kemudian 
menurun (advanced directive). Pesan dapat memuat secara eksplisit tindakan apa 
yang boleh atau tidak boleh dilakukan, atau dapat pula hanya menunjuk seseorang 
yang nantinya akan mewakilinya dalam membuat keputusan pada saat ia tidak 
kompeten. Pernyataan tersebut dibuat tertulis dan akan dijadikan panduan utama 
bagi tim perawatan paliatif.”

Poin paling penting dalam Keputusan Menteri Kesehatan itu adalah penegasan 
bahwa hanya pasien yang memiliki Instruksi di Muka, yang disusun sendiri olehnya, 
yang boleh meminta untuk tidak diresusitasi. Keluarga tidak boleh meminta pasien 
untuk tidak diresusitasi. 

Perluasan kebijakan Instruksi di Muka untuk pasien gangguan jiwa sebenarnya sejalan 
juga dengan cita-cita peningkatan kualitas layanan kesehatn jiwa, terutama upaya 
preventif Kesehatan Jiwa. Menurut Pasal 11 UU Keswa, upaya preventif bertujuan 
untuk mencegah timbulnya dan/atau kambuhnya gangguan jiwa. Instruksi di Muka 
mampu untuk mengurangi insiden pemaksaan peawatan oleh tenaga kesehatan 
dan mengurangi masa rawat inap yang perlu dilakukan oleh ODP.160

Implementasi SDPK di Indonesia juga perlu mempertimbangkan mekanisme 
pelindungan yang memadai. Selama ini, penyandang disabilitas telah mengadukan 
kasus-kasus pelanggaran HAM yang dihadapinya kepada beberapa institusi 
negara yang tersedia, seperti Ombudsman RI dan juga Komnas HAM. Pada tahun 
2020, Pemerintah juga meresmikan Komisi Nasional Disabilitas (KND) melalui 
Perpres Nomor 68 Tahun 2020 yang bertugas untuk menerima pengaduan kasus 
pelanggaran HAM bagi penyandang disabilitas. Namun, banyak OPD yang menentang 
pembentukan KND karena diangap tidak dibuat secara partisipatif dan berisiko tidak 

160 C. Henderson and others, ‘A Typology of Advance Statements in Mental Health Care’, Psychiatr Serv, 59.1 (2008), 63–71.
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merepresentasikan suara penyandang disabilitas.161 Apapun mekanisme pelindungan 
yang nantinya dipilih, OPD bersama dengan Pemerintah perlu untuk menetapkan 
orang-orang atau lembaga independen untuk melakukan proses pemantauan dan 
evaluasi terhadap dukungan yang diberikan kepada penyandang disabilitas.

C. Rekomendasi

Analisis situasi di atas menunjukkan bahwa jalan untuk merancang SDPK di Indonesia 
masih panjang. Berkaca pada keberhasilan beberapa negara dalam menerapkan 
SDPK, tim peneliti merumuskan beberapa langkah penting yang perlu diambil oleh 
Pemerintah, OPD dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Rekomendasi itu 
dibagi menjadi tiga kluster, yakni pengakuan kapasitas hukum universal, perencanaan 
proyek percobaan SDPK, dan formalisasi SDPK.

Pengakuan Kapasitas Hukum Universal
Perancangan dan implementasi SDPK tidak akan berjalan baik tanpa ada perubahan 
dalam cara masyarakat Indonesia melihat kapasitas hukum. KUH Perdata dan berbagai 
peraturan turunannya mengondisikan kapasitas hukum sebagai sesuatu yang 
dapat diberikan secara selektif tergantung dengan kondisi individu tersebut. Untuk 
itu, diperlukan pembaruan dalam cara pandang pihak-pihak yang berkepentingan 
tentang kapasitas hukum. Dengan demikian, terdapat lima langkah praktis yang 
dapat dijalankan:

1. Kementerian Hukum dan HAM dan organisasi masyarakat sipil perlu mengaji ulang 
semua peraturan yang memungkinkan adanya diskriminasi terhadap hak atas 
kapasitas hukum di Indonesia. Sejauh ini, peraturan yang secara jelas melanggar 
ketentuan pasal 12 CRPD adalah Pasal-Pasal pengampuan di KUH Perdata (pasal 
433-461) dan UU Disabilitas (pasal 32-34), serta Pasal pengobatan paksa di UU 
Keswa. Bukan berarti tidak ada pelanggaran serupa pada ketentuan-ketentuan 
perdata lainnya yang mengatur soal perkawinan, partisipasi politik, waris, dan 
ketentuan lainnya.

161 Cheta Nilawaty, ‘Isi Perpres Joko Widodo Soal Komisi Nasional Disabilitas Yang Diuji Materi’, Tempo.Co, 2020 <https://difabel.
tempo.co/read/1372985/isi-perpres-joko-widodo-soal-komisi-nasional-disabilitas-yang-diuji-materi/full&view=ok>.
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2. Pemerintah bersama dengan DPR dan DPRD, perlu untuk melakukan revisi dan 
penghapusan peraturan-peraturan diskriminatif, yang sudah dinyatakan atau 
akan ditemukan pada poin 1.

3. OPD, organisasi masyarkaat sipil, dan akademisi perlu untuk meluruskan 
kesalahkaprahan yang dimiliki ahli hukum tentang penyandang disabilitas mental 
dan intelektual sebagai orang yang tidak kompeten dan bukan sebagai subjek 
hukum. Perlu ada pembahasan-pembahasan yang memiliki kebaruan tentang 
kedudukan hukum dan agensi hukum, yang mengakui bahwa keduanya tidak 
dapat semata-mata berkurang karena pengalaman sang subjek dalam mengambil 
keputusan-keputusan terdahulunya yang buruk. Sebaliknya, manusiawi apabila 
seseorang mengambil tindakan yang tidak bijak dan karena itulah otonomi 
manusia seharusnya dipahami bukan semata-mata dari rasionalitas semata, 
tetapi juga bagaimana relasi interpersonal dari orang itu. 

4. OPD, organisasi masyarakat sipil dan akademisi harus menjangkau pihak penyedia 
layanan kesehatan mental untuk mengedukasi mereka tentang bahaya dari tes 
kompetensi dan pembuatan surat keterangan kesehatan jiwa, serta menegaskan 
kembali pengakuan hak atas kapasitas hukum bahkan bagi mereka yang memilki 
gangguan jiwa berat.

5. Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah 
Agung, perlu mengedukasi aparat penegak hukum yakni polisi, jaksa, dan 
hakim agar mampu menghormati hak atas kapasitas hukum yang dimiliki oleh 
penyandang disabilitas. Edukasi ini perlu melibatkan OPD sehingga materi 
pelatihannya betul-betul sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Perencanaan Proyek Percobaan SDPK
Pelajaran dari negara-negara yang telah memiliki SDPK kuat adalah bagaimana 
inisiatif-inisiatif program tersebut bermula dari OPD. Inisiatif-inisiatif kecil untuk 
mengembalikan kapasitas hukum seseorang memperlihatkan adanya alternatif yang 
lebih baik dari sistem SSPK yang sebelumnya berlaku. Hal yang sama perlu ada di 
Indonesia. Meskipun organisasi-organisasi komunitas yang bergerak dalam isu 
kesehatan jiwa sudah banyak menerapkan dukungan teman sebaya, perlu ada upaya 
tambahan untuk memperluas cakupan program, mendokumentasikan inisiatif, dan 
mengevaluasi hasil dari pemberian dukungan ini. Untuk itu, tim peneliti merumuskan 
rekomendasi sebagai berikut.
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1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) bersama dengan 
OPD dan organisasi masyarakat sipil merancang proyek percobaan SDPK bagi 
ODP. Perancangan proyek itu harus partisipatif, dalam artian melibatkan ODP, 
sehingga keinginan mereka dapat didengarkan. Namun, yang akan menjadi 
penanggungjawab utama dari pelaksanaan proyek percobaan itu haruslah OPD.

2. Dalam menyusun proyek percobaan SDPK, perancang harus memastikan prinsip-
prinsip kunci di dalam SDPK tercapai. Prinsip-prinsip itu adalah dukungan dapat 
diakses secara universal oleh siapapun, dukungan didasarkan oleh interpretasi 
terbaik atas kehendak dan preferensi penyandang disabilitas, memiliki 
perencanaan yang fokus pada individu, dan memiliki mekanisme perlindungan 
agar kapasitas hukum orang tersebut tidak terlangkahi.

3. Bapennas bekerja sama dengan OPD dan akademisi perlu untuk 
mendokumentasikan proses perencanaan dan implementasi dari proyek 
percobaan. Dokumentasi yang rapi memungkinkan masyarakat Indonesia untuk 
mengetahui apakah program SDPK berhasil atau tidak, dan seberapa efektif 
program itu dalam menghemat anggaran rehabilitas dan kesehatan ODP.

4. OPD dan organisasi masyarakat sipil perlu berjejaring dengan negara-negara 
lain yang sudah pernah merancang program SDPK, seperti Australia, India, Peru, 
Swedia, Kanada, dan Kenya. Negara-negara itu telah memberikan beragam 
contoh tentang program dukungan, baik yang berbentuk pengacara pendukung, 
personal ombudsman, perjanjian representatif, instruksi di muka, dan dukungan 
teman sebaya. Proyek percobaan SDPK di Indonesia dapat mencontoh 
operasionalisasi program-program tersebut.

Formalisasi SDPK
Setelah proyek-proyek percobaan SDPK berhasil dilaksanakan dan membuahkan 
hasil yang diharapkan, Pemerintah perlu memformalisasi program itu secara nasional, 
sehingga lebih banyak penyandang disabilitas yang bisa mendapatkan dukungan. 
Sebagaimana mandat CRPD, bukan hanya SSPK harus dihapuskan, negara anggota 
pun perlu mengembangkan SDPK dengan beragam tipe dan intensitas, baik formal 
maupun informal.162 Adapun upaya untuk memformalisasikan program secara 
nasional dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

162  Aguilar, p. 8.
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1. Berdasarkan proyek percobaan SDPK yang sudah diujicobakan, OPD dan 
organisasi masyarakat sipil perlu menuliskan naskah akademis atau rekomendasi 
kebijakan untuk dijadikan dasar bagi mitra Pemerintah dalam membuat kebijakan 
terkait SDPK.

2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan 
HAM (Ditjen PP Kemenkumham) merancang PP yang mengatur tentang program 
SDPK yang dipilih oleh koalisi OPD dan organisasi masyarakat sipil, dengan 
melibatkan kementerian-kementerian terkait, terutama Kementerian Sosial, 
Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Ketenagakerjaan.

3. Apapun bentuk dukungan yang diciptakan, Pemerintah, OPD, dan organsasi 
masyarakat sipil perlu memastikan bahwa prinsip-prinsip utama SDPK tetap 
diakomodir dalam bentuk peraturan dan kebijakan yang baru tersebut. 

4. Formalisasi SDPK harus menjelaskan tentang tujuan pengaturan SDPK, siapa 
pihak prinsipal yang dapat menerima dukungan, apa kriteria-kriteria seseorang 
dapat menjadi pendukung, apa jenis bantuan yang dapat diberikan oleh sang 
pendukung, bagaimana prosedur seseorang mendapatkan bantuan, jangka 
waktu dukungan diberikan, ketentuan tentang pemberhentian dukungan, 
mekanisme pengawasan, dan lain-lain.

5. Lembaga peradilan, yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung, 
perlu untuk mengawal pelaksanaan SDPK sehingga tidak terjadi manipulasi, 
eksploitasi, dan penyalahgunaan SDPK yang merugikan penyandang disabilitas. 

SDPK yang terformalisasi akan berjalan beriringan dengan pemenuhan hak-hak 
penyandang disabilitas lain yang sudah diatur di dalam CRPD. Untuk itu, Pemerintah, 
OPD, dan organisasi masyarakat sipil tetap harus secara bertahap mewujudkan 
pemenuhan HAM terkait ODP, khususnya di bidang kesehatan, pekerjaan, pendidikan, 
dan perumahan yang layak.
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