
 
 

i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA 

 

WADAH PEDULI ORANG GILA UNTUK MENGEMBALIKAN  

HAK-HAK ASASI MANUSIA YANG TERABAIKAN 

 

 

Bidang Kegiatan 

PKM GAGASAN TERTULIS 

 

 

 

 

Diusulkan oleh: 

 

Ecky Agassi    H14080111 2008 

Nela Indah Ermawati  C44070064 2007 

Anis Usfah Prastu Jati  D14070151 2007 

 

 

 

 

 

 

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 

BOGOR 

2011



 
 

ii 
 

HALAMAN PENGESAHAN USUL PKM-GT 

 

1. Judul Kegiatan : Wadah Peduli Orang Gila Untuk Mengembalikan    

Hak-Hak Asasi Manusia Yang Terabaikan 

2. Bidang Kegiatan  : ( ) PKM-AI  (√) PKM-GT 

3. Ketua Pelaksana Kegiatan 

a. Nama Lengkap   : Ecky Agassi 

b. NIM     : H14080111 

c. Jurusan    : Ilmu Ekonomi 

d. Institut     : Institut Pertanian Bogor 

e. Alamat Rumah dan No Tel./HP      : Jl. Ken Arok 17 RT 06 RW 12 

Citayam / 08567106783 

f. Alamat email    : eckq.agachie@gmail.com 

4. Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis : 2 (dua) orang 

5. Dosen Pendamping 

a. Nama Lengkap dan Gelar  : Dr. Muhammad Firdaus, SP. M.Si 

b. NIP     : 19730105 199702 1 001 

c. Alamat Rumah dan No Tel./HP : Gg. Radar baru No.37 RT 03 RW 

02 kel. Margajaya Bogor Barat, Bogor / 08129291996 

 

 

Bogor, 4 Maret 2011 

Menyetujui 

Ketua Departemen    Ketua Pelaksana Kegiatan 

 

 

 

(Dr.Ir. Dedi Budiman Hakim)   (Ecky Agassi) 

NIP. 19641022198903 1 003   NIM. H14080111 

 

 

 

 

Wakil Rektor Bidang Akademik dan  Dosen Pendamping 

Kemahasiswaan 

 

 

 

(Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, MS) (Dr. Muhammad Firdaus, SP. M.Si) 

NIP. 195812228 198503 1 003  NIP. 19730105 199702 1 001

mailto:eckq.agachie@gmail.com


 
 

i 
 

DAFTAR ISI 

Halaman 

 

HALAMAN JUDUL ………………………………………….......................... i 

LEMBAR PENGESAHAN ………………………………………………........ ii 

DAFTAR ISI ………………………………………………............................. iii 

DAFTAR GAMBAR ……………………………………………….................. iv 

DAFTAR TABEL ………………………………………………...................... v 

RINGKASAN ………………………………………………............................ vi 

PENDAHULUAN ………………………………………………...................... 1 

             Latar Belakang ………………………………………........................... 1 

             Tujuan dan Manfaat ………………………………………………....... 2 

GAGASAN ………………………………………………................................ 2 

             Konsep Peduli Orang Gila …………………………………………...... 3 
             Konsep Pengenaan Kepada Masyarakat ………………………………… 5 

KESIMPULAN ………………………………………………………………... 6 

DAFTAR PUSTAKA ………..………………………………………………... 6 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ….……………………………………………... 7 

LAMPIRAN …………………….……………………………………………... 8 

 



 
 

ii 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1. Diagram Alir Cara Kerja LPOG ………...………………………... 5 



 
 

iii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1. Gambar Orang Gila Terlatar ………………………………......... 8 

Lampiran 2. Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Asasi Manusia …….. 8 

Lampiran 3. Artikel Pendukung ……………………………………………… 10 

 



 
 

iv 
 

RINGKASAN 

 

Hak asasi manusia adalah hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh 

manusia dan dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Hak asasi manusia tidak 

dapat lepas dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan manusia 

dan tidak dapat dipisahkan dari pribadi tiap-tiap orang. Dalam pelaksanaannya, 

negara juga wajib melindungi hak asasi warganya sebagai manusia secara 

individual berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dengan dibatasi oleh 

ketentuan agama, etika moral, dan budaya yang berlaku di Negara Indonesia dan 

oleh sistem kenegaraan yang digunakan. Dalam sila kemanusiaan yang adil dan 

beradab, bangsa Indonesia mengakui, menghargai, dan memberikan hak yang 

sama kepada setiap warganya untuk menetapkan Hak Asasi Manusia (HAM). 

Membahas masalah HAM, ternyata masih banyak warga negara kita yang hak 

asasinya terabaikan, termasuk orang gila yang terlantar. 

Hasil riset Departemen Kesehatan pada tahun 2007 mengatakan bahwa, 

persentase orang gila di DKI Jakarta saja sebanyak 2,03 persen dari seluruh 

penduduk Indonesia. Data ini bukan angka prediktif melainkan angka prevalensi 

(angka kejadian) berdasarkan riset kesehatan dasar (riskesdas). Apabila di 

konversi pada data sensus penduduk tahun 2010, maka diperkirakan jumlah orang 

gila di DKI Jakarta adalah sebanyak 4.822.394 orang. 

Orang gila dapat disembuhkan dan dapat menjadi seperti orang-orang yang 

normal pada umumnya, bekerja, memiliki tempat tinggal yang layak, dan 

sebagainya. Penyembuhan tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui peran 

keluarga (untuk orang gila yang tidak terlantar) atau dapat melalui perawatan 

khusus yang sebagian besar hanya terdapat pada instasi kesehatan, dalam hal ini 

adalah Rumah Sakit Jiwa (RSJ). Permasalahan yang muncul berikutnya yang juga 

dapat menjadi salah satu faktor penyebab orang gila-orang gila tersebut menjadi 

terlantar adalah pada dana yang sebenarnya adalah masalah klasik namun 

memiliki peranan yang sangat penting. Tidak semua keluarga mampu ataupun 

peduli akan kesembuhan anggota keluarga yang sedang sakit apalagi sakit jiwa 

yang menurut mereka menyembuhkan orang yang sakit jiwa adalah sia-sia. Untuk 

itu, dengan adanya RSJ dan juga LSM yang menanganinya diharapkan dapat 

menampung orang gila yang terlantar serta membantu keluarga yang tidak mampu 

menyembuhkan salah satu anggota keluarganya yang sakit jiwa. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mencoba untuk memahami orang 

lain, dan ternyata hal itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan, bahkan 

untuk perilaku yang sederhana atau biasa-biasa saja. Beberapa istilah yang sering 

digunakan namun memiliki makna yang sama dengan perilaku abnormal adalah 

ganggunan perilaku, gangguan mental/jiwa, sakit mental dan gangguan emosional. 

Namun, istilah perilaku abnormal dipilih karena memberikan pengertian yang 

paling luas. Setiap individu yang hidup di dunia tidak pernah terlepas dari stres. 

Setiap hari dan setiap saat, selalu saja ada kejadian yang membuat diri kita 

merasakan stres. Adanya tunutan yang berlebihan dari orang lain terhadap kita, 

dapat membuat kita merasa pusing atau sakit kepala (migren). Kemacetan lalu 

lintas, ketinggalan bis, dan mobil yang mesinnya tidak mau menyala membuat 

kita merasa tekanan darah kita naik dan menjadi mudah mara. Semua gejala –

gejala tersebut merupakan gejala yng menandakan bahwa diri kita telah atau 

sedang mengalami stress. 

 Stres merupakan suatu proses yang menilai suatu peristiwa sebagai sesuatu 

yang mengancam, menantang, atatupun membahayakan dan individu merespon 

peristiwa itu pada level fisiologis, emosional, kognitif dan perilaku. Peristiwa 

yang memunculkan stres dapat saja positif (misalnya: merencanakan perkawinan) 

atau negatif (contoh: kematian keluarga), himpitan ekonomi maupun tingkat 

kesejahteraan individu. Sesuatu didefinisikan sebagai peristiwa yang menekan 

(stressful event) atau tidak, bergantung pada respon yang diberikan oleh individu 

terhadapnya. 

 Stres yang negatif akan mengganggu kejiwaan seseorang berkepanjangan 

dan dapat menyebabkan orang tersebut menjadi gila. Semakin banyak dan 

maraknya orang-orang terlantar, seperti anak jalanan, pengemis dan juga orang 

gila terlantar yang tidak terurus, terlunta-lunta diemperan kota tentunya tidak baik 

dan membawa dampak negatif kapada masyarakat. Peran pemerintah dan juga 

masyarakat sebenarnya sangat penting dalam mengurangi dampak negatif yang 

akan muncul salah satunya akibat banyaknya orang gila terlantar. 

 Orang gila dapat disembuhkan dan dapat menjadi seperti orang-orang 

yang normal pada umumnya, bekerja, memiliki tempat tinggal yang layak, dan 

sebagainya. Penyembuhan tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui peran 

keluarga (untuk orang gila yang tidak terlantar) atau dapat melalui perawatan 

khusus yang sebagian besar hanya terdapat pada instasi kesehatan, dalam hal ini 

adalah Rumah Sakit Jiwa (RSJ). Permasalahan yang muncul berikutnya yang juga 

dapat menjadi salah satu faktor penyebab orang gila-orang gila tersebut menjadi 

terlantar adalah pada dana yang sebenarnya adalah masalah klasik namun 

memiliki peranan yang sangat penting. Tidak semua keluarga mampu ataupun 

peduli akan kesembuhan anggota keluarga yang sedang sakit apalagi sakit jiwa 

yang menurut mereka menyembuhkan orang yang sakit jiwa adalah sia-sia. Untuk 

itu, dengan adanya RSJ dan juga LSM yang menanganinya diharapkan dapat 

menampung orang gila yang terlantar serta membantu keluarga yang tidak mampu 

menyembuhkan salah satu anggota keluarganya yang sakit jiwa. 
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Tujuan dan Manfaat 

 Tujuan dan manfaat dalam pelaksanaan gagasan ini adalah : 

1. Menghadirkan wadah yang dapat menampung, merawat, menyembuhkan 

dan memberdayakan orang gila terlantar. 

2. Menyumbang ide kreatif untuk memecahkan masalah semakin banyaknya 

orang gila terlantar, mengingat setiap individu, baik itu individu normal, 

gila, atau pun orang-orang terlantar memiliki hak asasi manusia yang harus 

diperjuangkan. 

 

GAGASAN 

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk 

Indonesia adalah sebesar 237.556.363 orang, yang terdiri dari 119.507.580 laki-

laki dan 118.048.783 perempuan. Distribusi penduduk Indonesia masih 

terkonsentrasi di Pulau Jawa yaitu sebesar 58 persen, yang diikuti oleh Pulau 

Sumatera sebesar 21 persen. Selanjutnya untuk pulau-pulau/kelompok kepulauan 

lain berturut-turut adalah sebagai berikut: Sulawesi sebesar 7 persen; Kalimantan 

sebesar 6 persen; Bali dan Nusa Tenggara sebesar 6 persen; dan Maluku dan 

Papua sebesar 3 persen. Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah tiga 

provinsi dengan urutan teratas yang berpenduduk terbanyak, yaitu masing-masing 

berjumlah 43.021.826 orang, 37.476.011 orang, dan 32.380.687 orang. Sedangkan 

Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah yang terbanyak penduduknya di luar 

Jawa, yaitu sebanyak 12.985.075 orang. Dengan luas wilayah Indonesia yang 

sekitar 1.910.931 km
2
, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Indonesia 

adalah sebesar 124 orang per km
2
.  

 Penduduk Indonesia terus bertambah dari waktu ke waktu. Ketika 

pemerintah Hindia Belanda mengadakan sensus penduduk tahun 1930 penduduk 

nusantara adalah 60,7 juta jiwa. Pada tahun 1961, ketika sensus penduduk pertama 

setelah Indonesia merdeka, jumlah penduduk sebanyak 97,1 juta jiwa. Pada tahun 

1971 penduduk Indonesia sebanyak 119,2 juta jiwa, tahun 1980 sebanyak 146,9 

juta jiwa, tahun 1990 sebanyak 178,6 juta jiwa, tahun 2000 sebanyak 205,1 juta 

jiwa, dan pada tahun 2010 sebanyak 237,6 juta jiwa. 

 Hasil riset Departemen Kesehatan pada tahun 2007 mengatakan bahwa, 

persentase orang gila di DKI Jakarta saja sebanyak 2,03 persen dari seluruh 

penduduk Indonesia. Data ini bukan angka prediktif melainkan angka prevalensi 

(angka kejadian) berdasarkan riset kesehatan dasar (riskesdas). Apabila di 

konversi pada data sensus penduduk tahun 2010, maka diperkirakan jumlah orang 

gila di DKI Jakarta adalah sebanyak 4.822.394 orang.  

 Permasalahan diatas bertambah rumit ketika faktor penyebab kegilaan 

semakin kompleks. Misalnya akibat banyaknya pikiran yang menumpuk misalnya 

tentang permasalahan pribadi atau dengan keluarga, kemudian tidak memiliki 

sarana untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut atau tidak 

memiliki tempat untuk berbagi dan melampiaskan kepenatan, serta himpitan 

sosial ekonomi yang kian hari kian mendera. Kegilaan yang diakibatkan oleh hal 
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tersebut dapat disembuhkan dengan adanya dukungan sosial, yaitu keberadaan 

para teman dan kenalan dalam menghadapi stres. 

 Dukungan sosial memiliki dua aspek utama, yakni dukungan sosial 

struktural dan dukungan sosial fungsional (Neale, et al., 1996). Dukungan sosial 

struktural menyangkut jaringan hubungan sosial yang dimiliki individu, misalnya 

status pernikahan dan jumlah teman yang dimiliki. Dukungan sosial fungsional 

lebih menekankan kualitas dari hubungan sosial yang dimiliki. Sebagai contoh 

sejauh apa seorang individu percaya bahwa dirinya memiliki teman untuk ditelpon 

setiap saat apabila dibutuhkan atau apakah temannya dapat memberikan dukungan 

yang memenag dibutuhkan untuk menurunkan tingkat stres yang dirasakan. 

Kurangnya dukungan sosial struktural terkadang dapat berhubungan dengan 

terjadinya kematian. Tingkat kematian atau mortalitas pada individu usia lanjut 

atau penderita serangan jantung, ternyata berhubungan dengan rendahnya 

dukungan sosial struktural yang mereka miliki. Jadi individu yang hanya memiliki 

sedikit teman ternyata meninggal lebih cepat daripada mereka yang memiliki 

jaringan teman dan keluarga yang lebih besar. Sayangnya, peran dari dukungan 

sosial struktural dalam memprediksi kematian belumlah jelas (Fausiah, 2007). 

 Semakin banyaknya orang gila yang terlihat terlantar di jalan-jalan 

menimbulkan pertanyaan mengenai hak asasi yang dimiliki oleh mereka. Apakah 

masih ada? Hal tersebut dapat dilihat dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 2 yang 

menyatakan bahwa Negara mengembangakan sistem jaminan sosial bagi seluruh 

rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai 

dengan martabat kemanusiaan. Isi pasal tersebut tidak terkecuali untuk orang gila. 

Artinya orang gila merupakan bagian dari seluruh rakyat Indonesia yang juga 

mempunyai hak yang sama sebagai manusia serta dijamin martabatnya, tidak 

lantas membiarkan mereka terlantar dan tidak terurus di jalanan. 

 

Konsep Peduli Orang Gila 

 Menjawab permasalahan terkait bagaimana orang gila menjadi 

permasalahan hak asasi manusia yang belum terselesaikan dan menjadi pekerjaan 

rumah pemerintah dan dinas sosial, salah satu cara yang dapat diaplikasikan 

adalah dengan membuat suatu wadah peduli orang gila dibawah naungan 

Kementrian Sosial Republik Indonesia. Wadah peduli orang gila ini dapat 

terealisasi dengan membentuk Rumah Sakit Jiwa (RSJ) atau Lembaga Swadaya 

Manusia (LSM) yang bergerak mengurus orang gila. RSJ maupun LSM tersebut 

diperuntukkan bagi orang gila telantar yang tidak memiliki keluarga ataupun bagi 

keluarga yang tidak mampu membiayai proses perawatan dan penyembuhan salah 

satu anggota keluarganya yang gila. 

 Orang gila yang tidak memiliki keluarga atau yang terlantar di jalanan 

selain mengganggu para pengguna jalan terutama orang gila yang “nakal”, mereka 

juga dapat mengurangi keindahan tatanan kota yang seharusnya rapi dengan 

taman-taman di tengah kota. Selain itu, tidak sedikit para pengguna jalan yang 

merasa takut jika bertemu atau berpapasan dengan orang gila dan hal tersebut 

tentu akan sangat meresahkan. 

 Gagasan yang kami ajukan untuk mencapai tujuan menampung orang gila 

terlantar dilakukan dengan membentuk lembaga baru yang kita namai Lembaga 

Peduli Orang Gila (LPOG). LPOG didirikan di bawah naungan Dinas Sosial yang 

berperan sebagai pengumpul orang gila terlantar sekaligus sebagai pengumpul 
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dana. Pengumpulan orang gila terlantar dilakukan melalui kerjasama dengan 

Satpol PP yang biasanya bertugas menjaring gembel dan pengemis atau biasa 

disebut gepeng. Selain itu, LPOG juga menyediakan layanan pengaduan apabila 

terdapat orang gila suatu tempat melalui telepon atau secara online yakni melalui 

email maupun melalui website LPOG. Berada di bawah Dinas Sosial akan dapat 

memudahkan lembaga ini untuk mendapatkan suntikan dana karena lembaga akan 

secara langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain 

itu, lembaga ini juga dapat berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional 

(Baznas) dan Departemen Kesehatan sebagai donatur. Pengumpulan dana dapat 

juga dilakukan melalui pengadaan program-program peduli orang gila seperti 

infaq peduli orang gila, orangtua asuh untuk orang gila, rekening peduli orang 

gila, serta koin cinta orang gila.  

 Sumber pendanaan yang juga terbilang sangat potensial adalah dengan 

memanfaatkan zakat dan pemberdayaan pajak dari masyarakat. Zakat yang selama 

ini banyak digunakan untuk kegiatan sosial pendidikan, peduli bencana alam dan 

bantuan kesehatan ditambahkan lagi cabang pemanfaatannya yakni untuk 

mengurusi orang gila. Hal tersebut dilakukan karena sesungguhnya orang gila 

juga masih manusia yang perlu diperjuangkan hak hidup secara layak dan berhak 

diperlakukan secara manusiawi. Disinilah sangat dibutuhkan peran Baznas yakni 

sebagai badan yang membawahi Lembaga Amil Zakat (LAZ). 

Kerjasama-kerjasama yang dibangun dengan beberapa instansi yang 

berlaku sebagai wadah dan juga donatur tersebut dilakukan agar program ini dapat 

berjalan serta terintegrasi dengan baik pada seluruh sistem yang berlaku. Tidak 

saling tumpang tindih, tetapi saling mendukung satu sama lain. 

Pembentukan Lembaga Peduli Orang Gila (LPOG) dimulai dengan 

melakukan pengadaan dana yang diawali dengan mengumpulkan sumber dana dan 

dilakukan melalui koordinasi dengan LAZ, Dinas Sosial, Departemen Kesehatan 

serta pemerintah daerah setempat dengan memasukkan pembiayaan terhadap 

orang gila dalam anggaran belanja lembaga dan instansi tersebut. Dana yang 

diperoleh LPOG setiap tahun atau setiap bulannya dari donatur dan instansi terkait 

lainnya kemudian akan diberikan kepada RSJ dan LSM yang menangani orang 

gila terlantar. 

Orang gila terlantar yang berhasil ditangkap oleh Satpol PP ataupun 

masyarakat yang melaporkan adanya orang gila pada suatu tempat kepada LPOG 

diserahkan kepada RSJ serta LSM yang menanganinya, lalu merekalah yang 

bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatannya mulai dari merawat seperti 

memandikan, memotong rambutnya, memberi makan, melakukan pengobatan dan 

terapi hingga mereka sembuh. Selama pengobatan, mereka juga diberi pelatihan 

untuk membuat kerajinan tangan serta keterampilan lainnya agar setelah keluar 

atau selesai menjalani pengobatan di RSJ maupun LSM tersebut mereka dapat 

hidup normal seperti orang-orang pada umumnya dengan bekal keterampilan yang 

mereka miliki. Seluruh kegiatan LPOG tersebut dapat dirangkum kedalam gambar 

diagram alir berikut. 
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Gambar 1. Diagram Alir Cara Kerja LPOG 

 

Konsep Pengenaan Kepada Masyarakat 

Masyarakat yang semakin sadar dan mengerti tentang teknologi dan 

memiliki tingkat pendidikan yang semakin tinggi dapat menjadi nilai lebih dalam 

proses pengenalan dan promosi yakni melalui website, grup dalam jejaring sosial, 

dan sebagainya. Hal ini akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat 

kepada sistem komunkasi secara online yang semakin hari juga akan semakin 

tinggi. Masyarakat yang belum ataupun tidak mengerti dengan teknologi online 

tersebut juga dapat mengetahui adanya program ini dari siaran televisi, radio, 

bahkan mungkin hanya dari mulut ke mulut. Darimanapun sumber informasi 

tersebut diperoleh, yang terpenting adalah bahwa masyarakat dapat mengetahui 

serta merasakan adanya manfaat dari program ini salah satunya adalah 

kenyamanan masyarakat karena tidak ada lagi orang gila yang akan berkeliaran 

secara tidak terkontrol dan mengganggu mereka. 

 

Sumber Dana 

Wadah Peduli 

Orang Gila 

Perawatan, 

Penyembuhan dan 

Pemberdayaan Orang 

Gila 

Lembaga Peduli 

Orang Gila 

(LPOG) 

Rumah Sakit 

Jiwa 

LSM yang 

Menangani Orang 

Gila 

Orang gila 

terlantar 

dirazia oleh 

Satpol PP dan 

hasil pelaporan 

dari 

masyarakat 
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Kesimpulan 

Hak asasi manusia adalah hak yang paling dasar yang dimiliki oleh 

manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Hak asasi manusia 

tidak dapat lepas dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan 

manusia dan tidak dapat dipisahkan dari pribadi tiap-tiap orang. Dalam 

pelaksanaannya, negara juga wajib melindungi hak asasi warganya sebagai 

manusia secara individual berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dengan 

dibatasi oleh ketentuan agama, etika moral, dan budaya yang berlaku di Negara 

Indonesia dan oleh sistem kenegaraan yang digunakan. Pancasila menyatakan 

dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, bangsa Indonesia mengakui, 

menghargai, dan memberikan hak yang sama kepada setiap warganya untuk 

menetapkan Hak Asasi Manusia (HAM). Rumah Sakit Jiwa (RSJ) dan LSM 

terkait merupakan salah satu bentuk wadah yang dapat menampung orang-orang 

gila terlantar dan tidak memiliki keluarga maupun biaya, yang hak-hak asasinya 

sebagai manusia terabaikan. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Gambar Orang Gila Terlantar 

         

     

   

 

Lampiran 2. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia 

(HAM) 

BAB XA 

HAK ASASI MANUSIA 

 

Pasal 28A 

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya. 

 

Pasal 28B 

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 

perkawinan yang sah. 
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(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta 

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

 

Pasal 28C 

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas 

hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya 

secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. 

 

Pasal 28D 

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang 

adil dan layak dalam hubungan kerja. 

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 

pemerintahan. 

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. 

 

Pasal 28E 

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, 

memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih 

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan 

meninggalkannya, serta berhak kembali. 

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan 

pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan 

pendapat. 

 

Pasal 28F 

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, 

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi 

dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 

 

Pasal 28G 

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 

martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa 

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat 

sesuatu yang merupakan hak asasi. 

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang 

merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari 

negara lain. 

 

Pasal 28H 
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(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan. 

(2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh 

kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan 

dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak 

boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. 

 

Pasal 28I 

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati 

nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai 

pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 

berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 

apa pun. 

(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar 

apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat 

diskriminatif itu. 

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan 

perkembangan zaman dan peradaban. 

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah 

tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 

(5) Untuk menegakan dan melindungi hak assi manusia sesuai dengan prinsip 

negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, 

diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan. 

 

Pasal 28J 

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada 

pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata 

untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain 

dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-

nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 

 

Lampiran 3. Artikel Pendukung 

 

Penanganan Orang Gila Terkendala Dana 

 

PEKANBARU-Penanganan orang gila (orgil) di Pekanbaru seakan tidak 

berujung. Buktinya, tidak sedikit orang gila berkeliaran di kota ini seperti tanpa 

ada yang mengurus dan bertanggung jawab. Persoalannya klasik, siapa yang 

bertanggung jawab menanggulangi dana perawatan jika mereka dimasukkan ke 

rumah sakit jiwa (RSJ). Jangankan orang gila, orang waras saja, seperti 

gelandangan dan pengemis (gepeng), tampaknya juga sulit diatasi di kota ini. Ini 

sebuah realita. Jika saja kita berjalan, akan sangat mudah menemukan gepeng dan 

orang gila ini. Bahkan, ada di antara orgil ini mengamuk, telanjang dan 
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sebagainya. Tapi siapa yang prihatin? Yang ada justru menjadi tontonan warga.  

Sudah menjadi rahasia umum, masalah orgil di Pekanbaru nyaris belum ada solusi 

yang lebih baik. Sehingga, diperkirakan, setiap tahun populasi orang gila terus 

bertambah. Sayangnya, sejauh ini pihak terkaitpun belum pernah mengeluarkan 

data konkret jumlah orang gila yang terdekteksi di Pekanbaru. 

Menyikapi masalah sosial dan penanganan orang gila, Walikota 

Pekanbaru, Herman Abdullah, ditanya Riau Mandiri, Rabu (3/3), mengatakan, 

mestinya yang terlebih dahulu bertanggung jawab mengatasi berkeliarannya orang 

gila di kota ini keluarga mereka. Sebab, mereka diperkirakan juga memiliki 

keluarga. Kalau ditangkap dan dibawa ke RSJ, ini terkait penanggungjawab 

masalah dana. "Nah, kalau itukan menyangkut dana," tukasnya.  

Dinsos-Satpol PP 
Namun demikian Walikota mengatakan, masalah ini bagian dari tanggung 

jawab Dinas Sosial dan Satpol PP untuk menertibkannya. Instansi itu secara teknis 

bisa mencarikan solusi lebih baik untuk mengatasi masalah sosial ini. Misalnya, 

koordinasi dengan pihak RSJ, setelah ditertibkan bisa diangkut di sana, tentu 

konsekuensinya kembali kepada pendanaan untuk biaya perawatan.   

Sementara itu, dalam kesempatan lain, Kepala Kantor Satpol PP Indra Kesuma 

mengatakan, ada juga orang gila ini ditertiban. Namun akuinya, penanganan 

selanjutnya yang dilematis. Sementara pihak Satpol hanya bisa menertibkan jika 

mengganggu ketertiban umum. "Tapi, yah memang serba salah menangani hal ini, 

Namanya orang gila," tukasnya. lah 

 

Apes Bupati Pamekasan, ngurusin orang gila 

 

 PAMEKASAN-Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, 

Kholilurrahman, mengakui, selama ini Pamekasan merupakan tempat 

pembuangan orang gila dari kabupaten lain di Madura. "Buktinya, saat petugas 

kami melakukan operasi orang gila, tidak ada warga yang mengenal kecuali orang 

gila yang memang warga Pamekasan," kata Bupati di Pamekasan, Rabu 

(19/5/2010). 

 Bahkan, banyak orang gila yang sengaja diantar pada malam hari dengan 

menggunakan mobil sehingga keberadaan orang gila di Pamekasan semakin hari 

semakin banyak. Menurut Bupati, fenomena membuang orang gila di Kabupaten 

Pamekasan itu mungkin karena di Pamekasan sudah ada tempat perawatan khusus 

bagi orang gila yang bekerja sama dengan salah satu pondok pesantren di 

Pamekasan. "Di kabupaten lain kan belum ada tempat khusus yang dibina oleh 

pemerintah sehingga mereka mungkin beranggapan, jika orang gila dibuang di 

Pamekasan, akan sembuh karena akan ditangani khusus oleh Pemkab 

Pamekasan," ucap Kholilurrahman. Kholil menyatakan, kondisi semacam ini jelas 

akan memperbanyak keberadaan orang gila. Oleh sebab itu, mantan Ketua PC 

Nahdlatul Ulama (NU) Pamekasan ini mengatakan, Pemkab Pamekasan ke depan 

akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah lain di Madura, terkait 

penanganan orang gila tersebut. 

 Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Satpol PP Pamekasan, Kusairi, 

menyatakan bahwa keberadaan orang gila di Pamekasan dalam dua bulan terakhir 

ini memang semakin banyak, terutama setelah Pemkab membuat klinik khusus 

untuk menangani keberadaan orang gila, yakni Klinik Ibnu Sina. Namun, dia tidak 
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menyebutkan angkanya secara pasti. Klinik yang bekerja sama dengan pengelola 

pesantren tersebut merupakan tempat khusus untuk melakukan penyembuhan 

orang gila. Sistem pengobatan di klinik ini dengan cara non-medis. Namun, 

terbukti, banyak pasien yang sembuh. 

 
Sumber: http://regional.kompas.com/read/2010...uang.di.Madura 
 

Orang Gila Terbanyak Ada di Jakarta 

SABTU, 18 APRIL 2009, 01:51 WIB 

Pipiet Tri Noorastuti, Nicolaus Tomy Kurniawan 

VIVAnews - Tingkat stres hidup di perkotaan sangat tinggi. Pun terjadi di 

Jakarta. Selain karena persaingan yang keras, juga dipicu tekanan hidup yang 

tinggi. Data Departemen Kesehatan bahkan menyebut jumlah pasien gangguan 

jiwa di DKI Jakarta adalah yang terbanyak. Mencapai 2,03 persen dari jumlah 

penduduk di Indonesia. 

Data ini berdasar hasil riset yang dilakukan Departemen Kesehatan pada 

2007 silam selama setahun. "Persentase itu berasal dari jumlah penduduk 

Indonesia pada tahun 2007," kata Dirjen Dinas Pelayanan Medis Departemen 

Kesehatan, Aminullah, Jumat 17 April 2009.  

Banyak faktor yang mengakibatkan angka penderita gangguan jiwa di 

Jakarta sangat tinggi. Padatnya aktivitas kerja, kurang istirahat, kurang olahraga, 

lupa makan karena berbagai kesibukan, tingkat polusi, macet, banjir, dan 

buruknya fasilitas publik seolah menjadi senyawa solid penyebab stres. 

 

Sumber:http://metro.vivanews.com/news/read/50421-

orang_gila_terbanyak_ada_di_jakarta 

http://regional.kompas.com/read/2010/05/19/23004718/Wah..Banyak.Orang.Gila.Dibuang.di.Madura
http://metro.vivanews.com/news/read/50421-orang_gila_terbanyak_ada_di_jakarta
http://metro.vivanews.com/news/read/50421-orang_gila_terbanyak_ada_di_jakarta

