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Cakupan bahasan








Pengantar
Pengakuan hak ekosob dalam
konstitusi dan Ratifikasi Konvensi
implementasi pemenuhan hak
ekosob
k
b
perlindungan domestik hak ekosob
Kesimpulan:

Pengantar




Arti ratifikasi konvensi bagi negara dan
masalah kedaulatan
Tujuan memberikan pemahaman untuk
kepentingan pemantauan dan pembelaan
oleh lembaga independen negara dan
ORNOP, masyarakat sipil lain (petani,
nelayan, miskin kota)

Konstitusi dan Ratifikasi






Ratifikasi sejalan dan memperkuat konstitusi
Mempertegas negara sebagai duty bearers
(pengemban kewajiban) pemenuhan HAM
Mengatur hubungan kekuasaan/politik antara
duty bearers dan claim/rightsholder , dalam
bentuk penguatan kepada rights holder
Konvensi ekosob dan 15 “general comment”
dari komite Ekosob PBB mendesak negara utk
melakukan lankah konkret pemenuhan
kebutuhan minimum rakyat

Konstitusi dan ratifikasi






Kewajiban baru negara di tingkat domestik : utk
menghargai,
h
i melindungi
li d
i dan
d memajukan
j k hak2
h k2
ekosob
Kewajiban negara untuk melakukan relokasi
sumber daya nasional untuk melaksanakan
kewajiban minimumnya
Kewajiban
j
international baru negara
g
utk
melaporkan pelaksanaan konvensi ekosob
secara p
periodik pada
p
komite ekosob PBB

Implementasi hak ekosob








Kluster pasal 11-5 Æ hak menentukan
nasib
ib sendiri
di i untuk
t k memajukan
j k
Kluster p
pasal 6 - 9 Æp
prinsip
p mendapatkan
p
pekerjaan yang layak dan berserikat
Kluster pasal 10 -12 Æ prinsip hak atas
kehidupan yang layak
Kluster pasal 13
13--15 Æ pendidikan,
pendidikan iptek,
iptek
dan kebudayaan

Implementasi hak2 ekosob







Hak atas pangan Æ Pengelolaan melalui Bulog yang sarat dengan
korupsi
Hak atas kesehatan: UU nr 29/2004 tentang kedokteran, skema
kesehatan nasional yang macet.
Hak atas kehidupan yang layak: UU nr 40/2004 Jaminan sosial
Nasional
Hak atas pendidikan : UU Sisdiknas dan mindset warisan orde baru
yang masih diskriminatif (baik berdasar agama, idelogi, status
ekonomi)
Regulasi dan kebijakan pengelolaan Hutang, yang menguras
kemampuan negara menjalankan kewajiban minimumnya di bidang
ekosob (minimum core obligations)

Perlindungan domestik dan
internasional




Peluang baru KOMNAS HAM untuk melakukan
monitoring
it i dan
d penyelidikan
lidik pro
pro--justitia
j titi pada
d
kasus pelanggaran hak2 ekosob
Peluang politik baru bagi rights holders (dan
atau korban) untuk melakukan berbagai bentuk
pembelaan dan tuntutan Æ dialog, lobby dan
advokasi, upaya hukum ke pengadilan dan
menuntut tanggung jawab internasional negara

Tantangan








Peningkatan kapasitas KOMNAS HAM dalam pemaham
peran nya Æ General comment nr 10 dari komite
pemantau konvesi ekosob PBB
Peningkatan kapasitas jaksa, hakim dan pembela di
bidang justiciability pelanggaran hak2 ekosob
Revisi UU HAM nr 39/1999 Æ legal standing KOMNAS
HAM kekuatan subHAM,
sub-poena power
Peningkatan kapasitas masyarakat sipil untuk monitor,
pelaporan berdasar kluster pasal konvensi, lobby dan
advokasi domestik dan internasional

kesimpulan




Ratifikasi konvensi ekosob memperkuat
hak konstitutional utk kehidupan minimum
Penguatan bagi rights/claim holders dalam
hubungan politiknya dengan negara
sebagai duty bearers untuk menuntut
tanggung jawab negara di bidang ekosob
di tingkat domestik dan Internasional

Terima kasih!
Semoga bermanfaat

