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PENDAHULUAN
Berjuta-juta orang di dunia menaruh harapan pada PBB untuk memecahkan persoalan-persoalan yang
mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Mereka mengharapkan PBB untuk bekerja bagi perbaikan standar
kehidupan mereka dan peningkatan penikmatan terhadap hak dan kebebasan dasar. Tantangan untuk mencapai
penghormatan terhadap hak asasi manusia secara universal tetap terlihat sebagai sesuatu yang tak mungkin tercapai.
Penolakan terhadap hak asasi manusia telah menjadi akar dari berbagai konflik. Perubahan sifat dari konflik –
dari konflik internasional ke internal – selama beberapa dekade terakhir ini telah membuat hubungan antara perdamaian
dan keamanan, masalah ekonomi dan sosial, demokratisasi, pembangunan, asas penyelenggaraan pemerintahan yang
baik (good governance) dan persoalan-persoalan humaniter menjadi lebih nyata. Dalam rangka mencegah konflik internal,
penekanan yang lebih lanjut harus diberikan pada mekanisme peringatan dini di bidang hak asasi manusia sebagaimana
juga terhadap upaya penguatan kapasitas institusi nasional untuk menangani persoalan hak asasi manusia.
Mekanisme hak asasi manusia PBB turut menyumbang pada sistem peringatan dini PBB. Sejak
pembentukannya pada 1945, PBB telah bekerja dengan rajin dan secara sistematis untuk memajukan dan melindungi hak
asasi manusia. PBB telah memungkinkan komunitas internasional untuk mengorganisir tanggapan-tanggapan mereka
terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Sejak 1979, PBB telah menciptakan suatu mekanisme khusus untuk meneliti
kondisi khusus di suatu negara atau tema-tema dari perspektif hak asasi manusia. Komisi Hak Asasi Manusia PBB telah
memberikan mandat kepada para ahli untuk mempelajari isu-isu hak asasi manusia yang khusus. Para ahli ini membentuk
pada yang dikenal sekarang sebagai mekanisme atau wewenang hak asasi manusia PBB, atau suatu sistem prosedur
khusus. Walaupun para pemegang mandat mempunyai sebutan yang berbeda-beda, seperti Pelapor Khusus, Perwakilan
Khusus atau Ahli Independen, masing-masing dianggap sebagai seorang “ahli dalam suatu bidang tertentu” (expert on
mission) seperti yang dimaksudkan dalam Konvensi tentang Hak Istimewa dan Kekebalan PBB tahun 1946. Inilah yang
menyebabkan mengapa mereka disebut sebagai “ahli”.
Sistem prosedur khusus PBB telah berhasil membawa debat-debat hak asasi manusia di tingkat antarpemerintah lebih dekat kepada realitas di lapangan. Selama beberapa tahun terakhir ini, para ahli hak asasi manusia PBB
telah membawa perhatian komunitas internasional kepada berbagai persoalan, seperti kebrutalan polisi, hukuman mati,
pembunuhan perempuan atas nama kehormatan, penderitaan para anak-anak jalanan, penganiayaan minoritas etnik di
berbagai masyarakat, peran aktor non-negara dalam pelanggaran hak asasi manusia, hubungan antara kemiskinan dan
penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan dampak dari pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat madani.
Pertanyaan-pertanyaan telah diajukan berkaitan dengan sifat dan metode kerja dari para ahli. Perhatian semacam ini
dapat diartikan sebagai suatu hal yang positif dan dapat menyumbangkan pada peningkatan visibilitas kerja para ahli.
Lembar Fakta ini menyediakan jawaban-jawaban terhadap 17 pertanyaan yang sering diajukan tentang pekerjaan para
ahli tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut termasuk beberapa pekerjaan Komisi Hak Asasi Manusia dan SubKomisinya. Pertanyaan-pertanyaan ini juga mengarah pada beberapa isu seperti siapakah para ahli tersebut dan apa yang
mereka kerjakan, bagaimana mereka dipilih, status hukum mereka dan lama masa jabatan mereka.
1.

Apakah Komisi Hak Asasi Manusia itu?
Komisi Hak Asasi Manusia (kemudian akan disebut sebagai “Komisi”) merupakan badan pembantu dari Dewan

Ekonomi dan Sosial. Piagam PBB menyatakan secara jelas bahwa Dewan “akan membentuk Komisi-Komisi di bidang
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ekonomi dan sosial dan bagi pemajuan hak asasi manusia”. 1 Dalam pertemuan pertamanya pada 1946, Dewan Ekonomi
dan Sosial membentu dua komisi fungsional, yang pertama tentang hak asasi manusia dan yang lain tentang status
perempuan. Diputuskan bahwa komisi-komisi ini akan terdiri dari wakil-wakil Negara. Komisi Hak Asasi Manusia saat
ini terdiri dari 53 Negara yang dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial. 2
Segera setelah pembentukannya, Komisi membentuk suatu badan pembantu yang sekarang ini dikenal sebagai
Sub-Komisi untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut sebagai “Sub-Komisi”).
Sub-Komisi, yang terdiri dari 26 orang ahli yang dipilih oleh Negara-negara Anggota Komisi, antara lain memiliki
mandat untuk melakukan kajian yang dikuasakan oleh Komisi dan untuk membuat rekomendasi.
Komisi mengadakan pertemuan setiap tahunnya selama enam minggu di Jenewa pada Maret–April. SubKomisi melakukan pertemuan selama tiga minggu pada bulan Agustus, juga di Jenewa. Kantor Komisioner Tinggi Hak
Asasi Manusia bertindak sebagai sekretariat untuk Komisi dan Sub-Komisi.
2.

Apa yang Dilakukan oleh Komisi Hak Asasi Manusia?
Selama bertahun-tahun, pekerjaan Komisi telah mengalami banyak perubahan. Pada masa awal, Komisi

berfokus pada upaya memperjelas standar-standar hak asasi manusia. Komisi membuat draft DUHAM dan kedua
Kovenan Internasional, untuk hak sipil dan politik, dan hak ekonomi, sosial dan budaya. Tidak berapa lama kemudian,
tantangan utama bagi Komisi adalah bagaimana memberikan tanggapan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Pada
1947, Dewan Ekonomi dan Sosial mengeluarkan Resolusi yang menyatakan bahwa Komisi “tidak memiliki kekuasaan
untuk melakukan tindakan apa pun terhadap pengaduan yang berkaitan dengan hak asasi manusia”. 3
Namun pada 1967, Komisi dihadapkan pada sejumlah petisi individual dari Afrika Selatan dan berada di bawah
tekanan yang sangat berat untuk menangani pengaduan tersebut. Hal ini memaksa Komisi untuk menghadapi persoalan
tersebut dengan memperluas sejumlah prosedur agar dapat menangani isu-isu yang berkaitan dengan rasisme. Suatu
pantangan terputuskan pada 1967 pada saat Komisi membentuk Kelompok Kerja ad hoc para ahli untuk menyelidiki
kondisi hak asasi manusia di bagian selatan Afrika. 4 Tuntutan untuk bertindak atas situasi di bagian selatan Afrika
tersebut mengarah pada pengakuan akan kebutuhan adanya debat publik atas negara-negara tertentu. 5
Namun, dibutuhkan sampai 1975 sebelum Komisi mampu menangani situasi lain. Menanggapi kudeta militer
di Chili pada 1973 terhadap Presiden Allende oleh Jenderal Augusto Pinochet, pada 1975 Komisi membentuk
kelompok kerja ad hoc untuk menyelidiki situasi hak asasi manusia di Chili. Pada 1980, Komisi membentuk Kelompok
Kerja untuk Penghilangan Orang untuk menangani persoalan penghilangan orang secara paksa di seluruh dunia. Sejak
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Pasal 68 Piagam PBB.
Negara-negara berikut ini adalah anggota Komisi Hak Asasi Manusia sebagaimana pada pertemuan ke-limapuluh tujuh pada Maret – April 2001:
Algeria (sampai 2003), Argentina (2002), Belgia (2003), Brazil (2002), Burundi (2002), Kamerun (2003), Kanada (2003), Cina (2002), Kolumbia
(2001), Kosta Rika (2003), Kuba (2003), Republik Ceko (2002), Republik Demokrasi Kongo (2003), Jiboti (2003), Ekuador (2002), Perancis
(2001), Jerman (2002), Guatemala (2003), India (2003), Indonesia (2002), Italia (2002), Jepang (2002), Latvia (2001), Liberia (2001), Libya
(2003), Madagaskar (2001), Malaysia (2003), Mauritius (2001), Meksiko (2001), Niger (2001), Nigeria (2002), Norwegia (2001), Pakistan (2001),
Peru (2003), Polandia (2003), Portugal (2002), Qatar (2001), Republik Korea (2001), Rumania (2001), Federasi Rusia (2003), Saudi Arabia (2003),
Senegal (2003), Afrika Selatan (2003), Spanyol (2002), Swiss (2002), Siria (2003), Thailand (2003), Inggris dan Irlandia Utara (2003), Uruguay
(2003), Amerika Serikat (2001), Venezuela (2003), Vietnam (2003), dan Zambia (2002).
3
Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 75(V) (1947) dan keputusan Komisi Hak Asasi Manusia pada pertemuan pertamanya, pada Januari 1947.
4
Resolusi 2 (XXIII), Dokumen E/259, 1947, ayat 22.
5
Sebagai reaksi terhadap permintaan Komisi Hak Asasi Manusia, Dewan Ekonomidan Sosial menetapkan Resolusi 1236 (XLII) pada 1967, yang
mengijinkan penyelidikan atas kasus-kasus yang mengungkapkan suatu pola konsisten pelanggaran hak asasi manusia. Pada resolusinya 1503 (XLVIII),
ditetapkan pada 1970, Dewan membentuk suatu prosedur untuk menangani secara rahasia pengaduan yang berkaitan dengan pola yang konsisten
pelanggaran berat hak asasi manusia.
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saat itu, hanya terdapat sedikit keengganan untuk membentuk mekanisme dalam menangani tantangan-tantangan hak
asasi manusia di berbagai bagian di dunia. Mekanisme semacam ini secara progresif dilaksanakan dalam cara-cara yang
inovatif dan diadaptasikan untuk berbagai jenis pelanggaran.
Komisi memohon bantuan dari para ahli hak asasi manusia untuk membantu dalam tugas menyelidiki situasisituasi tertentu. Selama bertahun-tahun, pekerjaan para ahli ini telah memberikan analisa yang sangat dibutuhkan
tentang bagaimana prinsip hak asasi manusia dilaksanakan dalam realitasnya. Mereka telah membentuk suatu dasar bagi
suatu debat yang terinformasi secara benar dan substantif pada tingkat antar-pemerintah. Mereka telah memberikan
suara bagi para korban yang biasanya dipaksa untuk diam dan menawarkan suatu dasar untuk dialog dengan Pemerintahpemerintah tentang cara-cara inovatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia.
Pekerjaan para ahli diperdebatkan pada pertemuan tahunan Komisi Hak Asasi Manusia. Sebanyak sepertiga dari
para ahli juga melapor pada Majelis Umum PBB di New York. Beberapa ahli juga mengadakan pertemuan secara
informal dengan Dewan Keamanan PBB.
3.

Wewenang Apa yang Dimiliki Saat Ini?
Selama bertahun-tahun sejak diciptakan pertama kalinya, mekanisme-mekanisme hak asasi manusia telah

berkembang dengan pesat. Sampai November 2000, sebanyak 43 laki-laki dan perempuan bekerja sebagai ahli PBB di
bidang hak asasi manusia. Mereka mempunyai 36 mandat dalam cakupan luas isu-isu yang terkait dengan hak sipil,
budaya, ekonomi, politik dan sosial. Semua mandat tersebut, kecuali satu, diciptakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia.
Mandat untuk anak-anak dalam konflik bersenjata diciptakan oleh Majelis Umum PBB.
Sejak tindakannya di Afrika Selatan pada 1967, Komisi telah memulai suatu tradisi panjang dalam menangani
situasi hak asasi manusia di negara-negara tertentu. Para ahli saat ini bertugas terhadap mandat di 14 negara lain. 6
Mandat terhadap negara-negara ini dilengkapi dengan mandat-mandat tematis. Mandat tematis tersebut mencakup 22
tema berkaitan dengan cakupan luas hak sipil, politik, ekonomi, budaya dan sosial. Seperti yang dinyatakan sebelumnya,
yang tertua dari mandat yang ada adalah tentang penghilangan orang secara paksa, yang dibentuk pada 1980. Setelah itu,
Komisi kemudian memfokuskan diri pada isu berkaitan dengan hak sipil dan politik. Baru-baru ini, perhatian mulai
diberikan pada hak ekonomi, sosial dan budaya. Kebanyakan mandat yang diciptakan sejak 1995 justru lebih pada bidang
hak ekonomi, sosial dan budaya. 7
Mandat-mandat tersebut biasanya dipercayakan pada satu ahli individual. Tetapi, pada kasus-kasus tertentu,
dengan pertimbangan sifat dari isu, Komisi membentuk kelompok kerja para ahli. Kelompok-kelompok kerja semacam
ini biasanya terdiri dari lima individu, satu dari masing-masing kelompok regional PBB: Afrika, Asia, Amerika Latin dan
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Negara-negara ini meliputi: Afghanistan (dimulai sejak 1984), Iran (1084), Irak (1991), Bekas Yugoslavia (1992), Myanmar (1992), Kamboja
(1993), Equatorial Guinea (1993), Daerah Pendudukan Palestina (1993), Somalia (1993), Sudan (1993), Republik Demokratik Kongo (1994),
Burundi (1995), Haiti (1995), dan Rwanda (1997).
7
Mandat-mandat tematik yang saat ini sedang dijalankan adalah: penghilangan orang secara paksa (1980), hukuman mati di luar hukum secara cepat
dan sewenang-wenang (1982), penyiksaan (1985), ketidak-toleransian keagamaan (1986), pembunuh bayaran (1987), perdagangan, pekerja seksual
dan pornografi anak-anak (1990), penahanan yang sewenang-wenang (1991), internally-displaced persons (1992), bentuk-bentuk kontemporer
rasisme dan xenophobia (1993), kebebasan berpendapat dan berbicara (1993), anak-anak dalam konflik bersenjata (1993), kemandirian hakim dan
pengacara (1994), kekerasan terhadap perempuan (1994), limbah beracun (1995), kemiskinan (1998), hak atas pembangunan (1998), hak atas
pendidikan (1998), hak pekerja (1999), hak atas perumahan yang layak (2000), hak atas bahan pangan (2000), pembela hak asasi manusia (2000), dan
kebijakan STRUCTURAL ADJUSTMENT dan utang luar negeri (bergabung pada 2000).

4

Karibia, Eropa Timur dan kelompok Barat. Saat ini terdapat dua kelompok kerja semacam ini, satu untuk penghilangan
orang secara paksa dan yang lain untuk penahanan yang sewenang-wenang.
Beberapa tahun terakhir ini, beberapa negara telah mencoba berfokus pada aktivitas-aktivitas hak asasi manusia
berkaitan dengan isu pembangunan. Sebagai akibatnya, hak atas pembangunan dan persoalan penyesuaian struktural
(structural adjustment) saat ini mendapat perhatian lebih. Dalam setiap kasus terdapat mekanisme dua-level yang terdiri
dari ahli yang independen dan kelompok kerja antar-pemerintah. Kelompok kerja ini terbuka bagi semua Negara,
organisasi pengamat dan non-pemerintah.
4.

Siapa Sajakah Para Ahli Tersebut?
Empat puluh tiga ahli tersebut adalah tokoh-tokoh hak asasi manusia yang terkemuka dari berbagai bidang

kehidupan. Mereka termasuk pejabat-pejabat, yang masih aktif maupun sudah tidak, dari kantor-kantor pengadilan
tinggi, akademisi, pengacara dan ahli ekonomi; anggota, yang masih aktif maupun sudah tidak, dari organisasi nonpemerintah; dan bekas staf senior Negara anggota PBB. Mereka berasal dari berbagai macam wilayah. Di tahun-tahun
terakhir, telah dilakukan lebih banyak upaya untuk memilih ahli-ahli yang perempuan. Saat ini terdapat 10 orang ahli
yang perempuan.
Walaupun penekanan untuk setiap mandat berbeda, yang sama dari setiap ahli adalah bahwa mereka dipilih
atas dasar mereka adalah individual yang bermartabat tinggi, yang rela memberikan jasa berkualitas bagi PBB tanpa
menerima upah. Mereka semua menikmati status hukum yang sama dan berada dalam satu struktur yang sama.
Walaupun tindakan mereka mungkin berbeda-beda sebagaimana dirancang untuk menanggapi isu tertentu yang sedang
dipertimbangkan, mereka kebanyakan melaksanakan pendekatan yang sama, sebagaimana akan dibahas di bawah ini.
5.

Mengapa Para Ahli Tersebut Diberi Sebutan yang Berbeda-Beda?
Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, Komisi memberikan berbagai gelar bagi para ahli, termasuk pelapor

khusus, ahli independen, perwakilan Sekretariat Jenderal atau perwakilan Komisi. Sebutan-sebutan yang berbeda ini
tidak mencerminkan adanya hirarki atau pun mengindikasikan adanya kekuasaan yang diberikan pada para ahli tertentu.
Sebutan-sebutan tersebut hanya sekedar hasil dari negosiasi politik. Yang menjadi persoalan paling penting adalah bahwa
mandat yang diberikan pada seorang ahli, yang diformulasikan dalam resolusi Komisi Hak Asasi Manusia. Mandatmandat tersebut dapat berfokus pada pelaporan pelanggaran hak asasi manusia, atau suatu analisa masalah, atau dalam
bentuk bantuan teknis atau bisa merupakan kombinasi dari satu atau lebih hal-hal tersebut.
6.

Siapa yang Memilih Para Ahli?
Resolusi antar-pemerintah yang menciptakan masing-masing mandat menentukan siapa yang akan memilih

para ahli. Pelapor khusus dan perwakilan Komisi biasanya dipilih oleh Ketua Komisi. Walaupun terdapat suatu tradisi
bahwa Ketua berkonsultasi dengan Biro dalam Komisi, keputusan akhir tetap berada di tangan Ketua. Ketua biasanya
adalah seorang diplomat pada tingkat kedutaan. Jabatan Ketua dalam Komisi dirotasikan antara kelompok-kelompok
regional, yang semuanya diwakili dalam Biro.
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Perwakilan Sekretaris Jenderal dan beberapa ahli independen dipilih oleh Sekretaris Jenderal PBB berdasarkan
rekomendasi dari Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia.
Pilihan para ahli adalah penting bagi kredibilitas mandat. Para ahli diharapkan sebagai individual dengan
martabat tinggi dan pengetahuan mendalam tentang hak asasi manusia. Dalam pemilihan para ahli, telah ditentukan
bahwa pertimbangan harus diberikan kepada profesionalitas dan kualitas personal dari individu “pengetahuan dan
pengalaman di bidang mandat, integritas, kemandirian dan kenon-berpihakan”. 8
7.

Apakah terdapat Pembatasan terhadap Masa Bakti Para Ahli?
Mandat terhadap suatu negara khusus ditinjau ulang setiap satu tahun sekali oleh Komisi sementara mandat

tematis ditinjau ulang setiap tiga tahun sekali. Bagi suatu mandat agar dapat dilanjutkan, Komisi harus menetapkan suatu
resolusi yang memperbaharui mandat tersebut dan mengidentifikasikan cakupannya.
Terkadang, ada tekanan dari Negara-negara tertentu untuk memindahkan seorang ahli, yang dianggap terlalu
kritis terhadap catatan hak asasi manusia Negara-negara tersebut. Sampai saat ini belum ada preseden seorang Ketua
Komisi memindahkan seorang ahli. Sampai 1999 justru seorang ahli individual dapat mengabdi selamanya untuk suatu
mandat selama mandat tersebut masih dikerjakan.
Pada April 1999, Komisi menetapkan bahwa para ahli akan mengabdi untuk waktu maksimum 6 tahun.
Penambahan 3 tahun dimungkinkan sebagai tindakan transisional, bagi ahli-ahli yang masa 6 tahunnya belum berakhir.
Komisi juga menetapkan bahwa harus terdapat perputaran para ahli yang mengabdi untuk kelompok kerja, yaitu “yang
akan dicapai pada langkah-langkah tambahan setelah 3 tahun masa transisi”. 9
8.

Apakah Para Ahli Menerima Pembayaran untuk Kerja Mereka?
Para ahli hak asasi manusia yang diberikan mandat dan ditunjuk oleh PBB tidak menerima gaji atau bentuk

insentif finansial lainnya dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Mereka melakukan fungsi mereka sebagai bagian dari
komitmen mereka terhadap hak asasi manusia dan berdasarkan suatu keyakinan bahwa pekerjaan PBB di bidang ini dapat
membawa perubahan.
9.

Apakah Metode Kerja Para Ahli?
Terdapat suatu standardisasi dalam metode kerja dari seluruh mandat, walaupun resolusi-resolusi yang

membentuk mandat-mandat tersebut menggunakan bahasa yang berbeda-beda dalam menjelaskannya. Selama bertahuntahun, para ahli telah membangun pendekatan dan metodologi khusus untuk melaksanakan mandat mereka. Pada 1999,
pertemuan tahunan keenam para ahli menyepakati suatu manual 10 yang menggambarkan secara detil metode kerja,
antara lain:

8
Misalnya, lihat paragraf 7 laporan Kelompok Kerja Antar-Sesi tentang Peningkatan Efektivitas Mekanisme Komisi Hak Asasi Manusia
(E/CN.4/2000/112).
9
“Seorang pengganti dari dua anggota pada tahun pertama, dua pada tahun kedua dan satu pada tahun ketiga akan memberikan suatu kontinuitas
selama masa transisi.” (E/CN.4/2000/112, ayat 20).
10
Manual untuk Pelapor Khusus/Perwakilan/Ahli dan Ketua Kelompok Kerja dari Prosedur Khusus Komisi Hak Asasi Manusia dan Program Pelayanan Penasehat.
Lihat E/CN.4/2000/4, tertanggal 18 Desember 1999.
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Semua ahli melaporkan penemuan, kesimpulan dan rekomendasi pada badan antar-pemerintah, seperti
Komisi, atau Majelis Umum PBB. Mandat beberapa ahli menuntut mereka untuk melaksanakan hanya kajian konseptual,
sementara yang lain dapat menggunakan pendekatan yang lebih praktis.
Kebanyakan ahli meneliti dan mengkaji isu, melakukan kunjungan negara, menerima dan mempertimbangkan
pengaduan dari korban pelanggaran hak asasi manusia, dan melakukan mediasi dengan Pemerintah atas nama para
korban. Dalam beberapa kasus, para ahli juga merekomendasikan program-program kerja sama teknis.
(a) Permohonan Mendesak
Melakukan mediasi atas nama korban pelanggaran hak asasi manusia adalah elemen mendasar dalam pekerjaan
hak asasi manusia. Suatu indikasi bahwa pelanggaran telah memperoleh perhatian PBB atau hanya merupakan suatu
inkuiri oleh PBB tentang suatu situasi tertentu seringkali cukup untuk menghentikan pelanggaran.
Kebanyakan ahli menerima informasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia secara spesifik. Dalam beberapa
kasus, mereka mengirimkan permohonan mendesak kepada Pemerintah jika pelanggaran hak asasi manusia yang serius
terlihat membahayakan. Beberapa ahli mengirimkan sekitar seratus intervensi dan permohonan setiap tahunnya. Mereka
biasanya melaporkan komunikasi tersebut kepada Komisi. Dengan melakukan hal tersebut, mereka mengikuti prinsip
transparansi dan konsistensi. Mereka berupaya menyediakan kesempatan yang sama bagi sumber informasi dan kepada
Pemerintah yang bersangkutan. Beberapa kasus melibatkan berbagai tipe pelanggaran berkaitan dengan mandat dari
beberapa ahli. Dalam hal tersebut, para ahli didorong untuk mengkoordinasikan tindakan mereka.
(b) Kunjungan Negara
Adalah suatu prioritas bagi para ahli dengan mandat negara untuk mengunjungi negara tertentu yang menjadi
perhatian. Kadang-kadang mereka tidak mendapatkan ijin masuk, dimana mereka bepergian ke negara lain, termasuk
negara-negara tetangga, untuk mewawancarai pengungsi dan aktor lain yang relevan. Anggaran PBB memungkinkan
para ahli ini untuk mengunjungi suatu negara sekali atau dua kali setiap tahun. Pengaturan di luar anggaran terkadang
dapat dilakukan untuk memungkinkan kunjungan yang lebih sering.
Ahli dengan mandat tematik dapat memutuskan untuk melakukan kunjungan ke negara yang relevan terhadap
mandat tersebut, berdasarkan informasi yang diterima. Anggaran PBB biasanya memungkinkan bagi kunjungan dua
negara untuk tiap ahli. Para ahli yang memiliki mandat tematis berupaya mengunjungi negara di seluruh wilayah di
dunia. Permintaan untuk kunjungan dapat dipelopori oleh para ahli itu sendiri atau pun oleh Komisi Hak Asasi Manusia
dalam resolusi khusus. 11
Para ahli hanya melaksanakan misi-misi yang resmi. Mereka tidak pergi untuk misi ke negara tanpa adanya
persetujuan dari otoritas terkait. Kunjungan-kunjungan tersebut biasanya diorganisir berkoordinasi dengan tim PBB di
negara yang bersangkutan, dipimpin oleh Koordinator Residen PBB atau Kantor Informasi PBB.
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Dalam dua tahun terakhir, para ahli dengan mandat tematik telah melaporkan pada Komisi misi-misi mereka di setidaknya 35 negara di seluruh
wilayah dunia berkaitan dengan isu-isu spesifik yang terkait dengan mandat mereka: Afghanistan, Albania, Belgia, Kamerun, Chili, Kolombia, Kuba,
Republik Cheko, Timor Timur, Fiji, Jerman, Guatemala, Haiti, Hungaria, Indonesia, Irlandia, Kenya, Malaysia, Meksiko, Belanda, Pakistan, Peru,
Rumania, Afrika Selatan, Srilanka, Sudan, Bekas Republik Yugoslavia Macedonia, Tunisia, Turki, Uganda, Inggris, Amerika Serikat, Venezuela,
Vietnam dan Yemen. Beberapa dari negara-negara tersebut mendapat kunjungan lebih dari satu ahli.
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Selama kunjungan tersebut, para ahli berinteraksi dengan aktor pemerintah dan non-pemerintah. Mereka
membutuhkan kebebasan dalam inkuiri, termasuk akses terhadap fasilitas-fasilitas terkait, seperti penjara dan pusat
penahanan, dan kontak dengan perwakilan dari organisasi non-pemerintah. Para ahli dapat meminta jaminan dari
pemerintah bahwa tidak ada seorang pun, pejabat pemerintah atau pun swasta, yang telah melakukan kontak dengan
mereka menjadi subyek ancaman, pelecehan, penghukuman atau proses hukum. Hal tersebut merupakan suatu
prosedur standar. Oleh karena itu, kunjungan yang direncanakan dapat saja dibatalkan ketika Pemerintah tidak siap
memberikan para ahli akses bebas ke tempat-tempat atau menghormati sifat independen dari pekerjaan para ahli.
Liputan media terhadap kunjungan negara seringkali menempatkan isu hak asasi manusia di tengah-tengah debat publik.
Kadang-kadang, para ahli diminta oleh Komisi untuk melaksanakan kunjungan bersama ketika persoalan hak
asasi manusia di situasi tertentu bersifat multidimensional. Kunjungan bersama ini telah dilakukan dalam konteks konflik
di Timor Timur dan bekas Yugoslavia. Kadang-kadang para ahli sendiri yang mempertimbangkan bahwa adalah akan
berguna untuk melaksanaan misi bersama. Bentuk koordinasi di antara para ahli semacam ini sangat dihargai.
(c) Pekerjaan Normatif
Beberapa ahli berupaya membangun suatu norma dan standar yang dapat diandalkan dalam menjalankan
pekerjaan mereka. Perwakilan Sekretaris Jenderal untuk internally displaced persons (IDPs) bekerja dengan suatu tim ahli
hukum internasional untuk mempersiapkan suatu kompilasi dan analisa terhadap norma-norma hukum berkaitan dengan
pemindahan di luar tempat asalnya. Berdasarkan hal tersebut ia kemudian akan membentuk suatu Prinsip Panduan
untuk perlindungan IDPs. Pada April 1998, Komisi memperhatikan prinsip-prinsip tersebut dan dalam suatu keputusan
Inter-Agency Standing Committee menyambut Prinsip Panduan tersebut dan mendorong anggotanya untuk membagikannya
kepada direktur eksekutif mereka. Prinsip-prinsip tersebut dirancang untuk menyediakan panduan bagi Perwakilan,
Negara, kelompok-kelompok otoritas lain, kelompok maupun individu, dan organisasi antar-pemerintah dan nonpemerintah ketika mereka berhubungan dengan persoalan pemindahan di luar tempat asalnya.
Kelompok Kerja untuk Penahanan Secara Sewenang-wenang, yang terdiri dari lima ahli, juga telah
membangun suatu kerangka kerja aksi. Misalnya, dalam Deliberasi No. 5 yang ditetapkan pada Desember 1999,
Kelompok Kerja membentuk kriteria untuk menangani kasus-kasus penahanan secara sewenang-wenang terhadap
pencari suaka. Pekerjaan tersebut, yang dilaksanakan berkoordinasi dengan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia
untuk Pengungsi (UNHCR), disambut oleh beberapa Negara dan organisasi non-pemerintah.
(d) Tindak Lanjut
Para ahli menyelenggarakan dialog dengan Pemerintah mengenai temuan dan rekomendasi mereka. Dialog
menjadi lebih berarti ketika Pemerintah menunjukkan keinginannya untuk menanggapi secara serius persoalan yang
diangkat oleh para ahli. Sebagai contoh, pada kunjungan Pelapor Khusus pada September 1999 ke Kenya untuk
mempertanyakan penyiksaan yang terjadi di sana, Pemerintah menunjuk seorang pejabat tinggi polisi untuk
berhubungan langsung dengan Pelapor Khusus. Pejabat tersebut mendampingi Pelapor Khusus selama pelaksanaan misi
dan, dalam beberapa kesempatan, memerintahkan tindakan untuk membenarkan secara segera untuk memberikan
kompensasi terhadap suatu pelanggaran, seperti perhatian medis dengan segera untuk beberapa tahanan atau
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pembebasan terhadap individu yang ditahan secara sewenang-wenang. Pelapor Khusus secara publik mengakui tindak
lanjut yang efektif tersebut.
Efektivitas dari sistem terletak pada tindak lanjut yang layak dari kesimpulan dan rekomendasi para ahli.
Pelapor Khusus untuk ketidak-toleransian beragama, misalnya, membangun suatu matriks yang memuat rekomendasirekomendasi yang terdapat dalam laporannya. Ia secara rutin menyampaikannya pada Pemerintah-pemerintah meminta
mereka untuk memberikan komentar-komentar, dan juga mengindikasikan langkah-langkah yang telah mereka lakukan
atau hendak lakukan dalam melaksanakan rekomendasi tersebut. Ahli lain telah mulai menggunakan teknik yang mirip.
Tanggapan yang mereka peroleh dari Pemerintah-pemerintah dimasukkan dalam laporan mereka.
(e) Aktor Non-Negara
Para ahli tidak hanya berhubungan dengan Negara. Beberapa mandat membutuhkan para pemegangnya untuk
berhubungan dengan aktor non-negara. Antara 1996-2000, ahli independen untuk kondisi hak asasi manusia di Somalia
melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemimpin perang dan pemimpin milisia di negara tersebut. Ia
juga menangani tindakan yang dilakukan oleh agen-agen PBB dengan tidak adanya pemerintahan pusat di Somalia. Ia
mencurahkan sebagian besar dari laporannya tahun 1998 untuk tuduhan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan
internasional selagi berada di Somalia.
Sejumlah besar mandat sekarang ini berhubungan dengan institusi-institusi internasional. Beberapa dari
mandat tersebut, terutama yang terkait dengan pembangunan dan penyesuaian struktural serta hutang luar negeri,
mengacu pada pertimbangan dampak kebijakan institusi finansial, seperti Bank Dunia dan IMF, terhadap hak asasi
manusia. Mandat-mandat tersebut telah menghasilkan debat tentang isu-isu tersebut.
(f) Peran Organisasi Non-Pemerintah
Organisasi non-pemerintah internasional, regional dan nasional memberikan dukungan yang tidak ternilai
terhadap sistem prosedur khusus. Organisasi non-pemerintah di bidang hak asasi manusia telah berada di garis depan
advokasi pembentukan mandat tertentu. Mereka menyediakan analisa dan informasi penting tentang hak asasi manusia
di berbagai negara dan juga yang berkaitan dengan berbagai isu tematik. Informasi semacam ini diverifikasi oleh para ahli
dan seringkali disampaikan pada Pemerintah-pemerintah untuk ditelaah. Organisasi non-pemerintah menyebarluaskan
hasil kerja para ahli kepada para pemilih mereka di tingkat lokal. Kontribusi yang signifikan bahwa organisasi nonpemerintah dibentuk untuk memperkuat system diakui secara luas oleh Pemerintah-pemerintah, para ahli dan PBB.
Pada 2000, pembentukan mandat pembela hak asasi manusia mencakup suatu pengakuan tidak hanya bagi sangat
diperlukannya kontribusi organisasi non-pemerintah, tetapi juga pada kenyataan bahwa banyak pembela hak asasi
manusia dilecehkan dan diintimidasi karena melaksanakan pekerjaan hak asasi manusia mereka dan kebutuhan mereka
akan perlindungan.
10. Apakah Kerja Para Ahli Mempunyai Dampak?
Melalui laporan mereka kepada Komisi, para ahli menegaskan situasi yang perlu mendapat perhatian. Laporan
mereka seringkali menyediakan suatu analisa yang tidak bernilai terhadap situasi hak asasi manusia di negara tertentu
atau terhadap suatu tema tertentu. Beberapa laporan tentang isu-isu yang tidak terdapat dalam agenda internasional
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mendapat perhatian masyarakat internasional. 12 Banyak laporan menyebutkan nama korban dan menggambarkan
tuduhan terhadap pelanggaran atas hak asasi manusia mereka. Sepanjang tahun, banyak ahli melakukan mediasi atas
nama korban. Walaupun kerja para ahli seringkali merupakan faktor pendorong terjadinya perubahan, sangatlah sulit
untuk menggantungkan hasil yang nyata di bidang hak asasi manusia hanya pada satu faktor. Kebanyakan sangat
tergantung pada bagaimana Pemerintah-pemerintah, masyarakat madani di negara tertentu dan komunitas internasional
menanggapi pelanggaran dan hasil temuan, kesimpulan dan rekomendasi dari para ahli.
Namun, pemeriksaan berkesinambungan untuk situasi tertentu memberikan tanda pada para korban bahwa
kondisi mereka tidak dilupakan oleh masyarakat internasional dan memberikan mereka kesempatan untuk menyuarakan
rasa ketidakadilan yang mereka rasakan. Para pelaku pelanggaran hak asasi manusia mengetahui bahwa mereka sedang
diawasi. Otoritas yang peduli mengetahui bahwa penilaian terhadap catatan hak asasi manusia mereka akan berdampak
pada pertimbangan politik, pembangunan dan humanitarian. Terkadang hal tersebut menghasilkan perbaikan
akuntabilitas dan karenanya menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik.
Laporan para ahli seringkali menjadi mekanisme peringatan dini yang penting. Misalnya, sebelum terjadi
genosida di Rwanda, Pelapor Khusus untuk hukuman mati di luar hukum, secara cepat dan sewenang-wenang
mengunjungi negara tersebut dan melaporkan terjadinya kekerasan etnis yang serius. Sayangnya, masyarakat
internasional tidak menanggapi secara layak peringatan dini yang penting ini.
Terdapat banyak contoh hasil nyata yang dicapai oleh para ahli. Dalam kunjungan negara mereka, banyak di
antara mereka yang berhasil mendapatkan bantuan bagi korban. Misalnya, pada Januari 1992, Pelapor Khusus untuk
situasi hak asasi manusia di Afganistan berhasil memperoleh keputusan presiden dari Presiden Najibullah untuk
mengubah hukuman mati terhadap 114 orang menjadi hukuman 20 tahun penjara.
11. Apakah Hubungan Antara Para Ahli dengan Berbagai Badan PBB?
Para ahli diminta untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan khusus yang ditegaskan dalam resolusi khusus PBB.
Mereka diharapkan bekerja sesuai dengan mandatnya dan melaksanakan tugas-tugas mereka secara independen dari
pengaruh pemerintah atau non-pemerintah mana pun. Independensi ini dijunjung tinggi oleh korban, Pemerintahpemerintah dan organisasi non-pemerintah. 13 Adalah merupakan sine qua non untuk berhasil menyelesaikan mandatmandat. Sebagaimana dinyatakan atas nama Sekretaris Jenderal PBB di depan Mahkamah Internasional, “dalam ketidakberadaan independensi penuh, seorang pemegang mandat dan pelapor khusus hak asasi manusia akan ragu-ragu
mengungkapkan dan melaporkan pelanggaran-pelanggaran terhadap standar internasional hak asasi manusia”. 14

12
Misalnya, Pelapor Khusus untuk hukuman mati di luar hukum, secara cepat dan sewenang-wenang baru-baru ini menempatkan persoalan
pembunuhan perempuan atas nama kehormatan dalam agenda internasional. Pada November 2000, Majelis Umum PBB menetapkan resolusi
pertamanya yang mengutuk kejahatan tersebut, yang telah berabad-abad dilakukan dengan kekebalan terhadap beribu-ribu perempuan di berbagai
bagian di dunia. Pada 15 November 2000, The New York Times menerbitkan suatu editorial dalam subyek tersebut, yang kemudian direproduksi dalam
The International Herald Tribune. Artikel tersebut menyatakan “Beribu-ribu kali setiap tahunnya, seorang perempuan dibunuh di satu tempat di dunia
oleh ayah atau saudara laki-lakinya karena kelakukan-kelakuan yang dianggap mencemarkan kehormatan keluarga, termasuk melakukan perzinahan,
menolak perintah orangtua untuk menikah, terlihat di muka umum dengan seorang laki-laki atau menjadi korban perkosaan – suatu kejahatan yang
masih banyak orang menganggap tidak mungin terjadi tanpa persetujuan korban. Penyelidik khusus PBB tahun ini menyebutkan 12 Negara dimana ia
menerima laporan-laporan atas pembunuhan atas nama kehormatan, di Timur Tengah, Asia Selatan, Eropa, Amerika Latin, dan Afrika”.
13
Lihat misalnya, paragraf 10 laporan Kelompok Kerja Antar-Sesi untuk Peningkatan Efektivitas Mekanisme Komisi Hak Asasi Manusia
(E/CN.4/2000/12).
14
Paragraf 55 dari “Pernyataan tertulis yang diberikan pada Mahkamah Internasional atas nama Sekretaris Jenderal PBB” dalam Advisory Opinion on
Difference Relating to the Immunity From Legal Process of a Special Rapporteur of the United Nations Commission on Human Rights.

10

Namun, independensi ini tidak bertentangan dengan koordinasi dan dialog dengan aktor-aktor lain, terutama
di dalam sistem PBB. Dialog sangat didorong oleh resolusi PBB, sebagaimana tradisi. Dalam resolusi penetapan mandat,
Sekretaris Jenderal secara khusus diminta untuk menyediakan dukungan bagi kerja para ahli. Hal ini dipandang terutama
sebagai dukungan politis dan juga finansial dari anggaran rutin PBB dan bantuan yang disediakan oleh Kantor
Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR). Badan-badan PBB lain juga diminta menyediakan bantuan bagi
kerja para ahli.
Pekerjaan para ahli difasilitasi oleh OHCHR dan, sementara mereka berada dalam misi, oleh pejabat senior PBB di
negara. Banyak ahli juga menyelenggarakan konsultasi dengan Sekretariat PBB di New York dan dengan berbagai badan
khusus. Para ahli hak asasi manusia PBB tidak akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik tanpa dukungan dari
tim negara PBB. Misalnya, pada 4 Maret 1998 OHCHR menetapkan Memorandum of Understanding dengan UNDP,
dimana UNDP dan OHCHR akan bekerja sama “dengan pandangan untuk melaksanakan aspek mandat negara dan
tematis dari prosedur khusus dan kelompok kerja”. Kerja sama antara UNDP dan OHCHR mencoba untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi misi penemuan-fakta hak asasi manusia. Kantor-kantor lokal UNDP
memperpanjang dukungan substansi dan logistik sebelum dan selama misi berlangsung. UNDP juga menyediakan
laporan-laporan UNDP yang relevan dan makalah-makalah evaluasi berkaitan dengan negara-negara yang akan
dikunjungi.
12. Apa Status Hukum dari Para Ahli?
Para ahli yang melaksanakan mandat hak asasi manusia PBB secara legal diklasifikasi sebagai “ahli dalam
bidang” (“expert on mission”) sebagaimana yang diartikan dalam Konvensi tentang Hak Istimewa dan Kekebalan PBB tahun
1946. Sementara mereka melaksanakan mandat mereka, para ahli menikmati hak istimewa fungsional dan kekebalan
yang secara spesifik dinyatakan antara lain di pasal 6, ayat 22 Konvensi. Hal ini termasuk:
(a) Kekebalan dari penangkapan dan penahanan dan dari perampasan terhadap barang-barang pribadi mereka;
(b) Berkaitan dengan ucapan langsung atau tertulis dan tindakan yang dilakukan dalam melakukan mandat
mereka, kekebalan dari segala bentuk proses hukum. Kekebalan ini diberikan walaupun orang yang
bersangkutan tidak lagi dipekerjakan oleh PBB;
(c) Hak yang tidak dapat diganggu gugat untuk setiap berkas dan dokumen;
(d) Untuk tujuan komunikasi mereka dengan PBB, hak untuk menggunakan kode dan untuk menerima berkas
atau surat-surat melalui kurir atau dalam amplop bersegel;
(e) Fasilitas yang sama berkaitan dengan pembatasan alat pembayaran atau valuta asing sebagaimana diberikan
pada perwakilan pemerintahan asing yang berada dalam tugas resmi sementara;
(f) Kekebalan dan fasilitas yang sama berkaitan dengan barang-barang pribadi mereka sebagaimana diberikan
kepada utusan diplomatik.”
Hak istimewa dan kekebalan para ahli Komisi akhir-akhir ini menjadi subyek dari pendapat yang mengikat dari
Mahkamah Internasional (ICJ). Pada 29 April 1999, ICJ memberikan pendapatnya untuk kasus Dato’ Param
Cumaraswamy, Pelapor Khusus untuk kemandirian hakim dan pengacara. Dato’ Cumaraswamy telah menjadi subyek
dari beberapa tuntutan fitnah di Malaysia untuk kerusakan sebesar 112.000 dolar Amerika.
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ICJ menyatakan bahwa pasal 6, ayat 22 dari Konvensi tentang Hak Istimewa dan Kekebalan PBB “dapat
diterapkan” dalam kasus Cumaraswamy 15 dan menyatakan bahwa ia “berhak atas kekebalan dari proses hukum apa pun”
atas ucapannya selama suatu wawancara yang diterbitkan pada November 1995 di International Commerce Litigation.
Mahkamah juga menyatakan bahwa Cumaraswamy “tidak bertanggung jawab secara finansial untuk semua biaya yang
dibebankan kepadanya oleh pengadilan Malaysia, terutama biaya pajak”. Mahkamah juga menemukanbahwa Pemerintah
Malaysia “memiliki kewajiban untuk mengkomunikasikan pendapat tersebut kepada pengadilan Malaysia, agar supaya
kewajiban internasional Malaysia terlaksana dan kekebalan Mr. Cumaraswamy dihormati”. 16
13. Apakah Ada Pengawasan terhadap Pekerjaan Para Ahli?
Para ahli hak asasi manusia menangani isu-isu yang memiliki dimensi politik. Oleh karena itu tidaklah
mengherankan jika objektivitas dan kualitas kerja beberapa ahli terkadang dipertanyakan.
Komisi Hak Asasi Manusia melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan para ahli dengan tetap mengingat
bahwa para ahli tidak dapat diberhentikan, independen dan kebal terhadap proses hukum. Komisi meneliti laporan
mereka dan mengeluarkan resolusi yang menerima ataupun mengkritik hasil kerja para ahli, atau sekedar memberikan
catatan terhadap tindakan-tindakan mereka. Selama 1999-2000, Komisi melakukan tinjauan umum terhadap kerja para
ahli. Sebagai hasilnya, Komisi mengadopsi sejumlah resolusi pada April 2000 yang bertujuan untuk meninngkatkan
efektivitas kerja para ahli. Langkah-langkah yang dilaksanakan tersebut termasuk penetapan pembatasan waktu
sebagaimana disebutkan di atas bagi para pemegang mandat dan pengesahan kembali bahwa independensi dari para ahli
merupakan kriteria utama dalam proses pemilihan mereka.
Kemudian, Majelis Umum PBB saat ini sedang memperdebatkan suatu draft Tata Cara Kerja (code of conduct)
yang akan diterapkan kepada semua experts on mission, termasuk para ahli hak asasi manusia PBB. 17 Kekawatiran utama
para ahli berkaitan dengan draft tersebut adalah bahwa draft tersebut tidak mencantumkan bahwa mereka merupakan
aktor yang tidak dibayar, ketimbang sebagai konsultan yang dibayar yang menerima instruksi. Fungsi mereka
membutuhkan mereka untuk bertindak sesuai dengan mandat yang dipercayakan pada mereka, kesadaran mereka, dan
berdasarkan pada fakta dan hukum hak asasi manusia.
Para ahli juga melakukan pengaturan diri sendiri. Sejak 1993, mereka bertemu setiap tahun sekali untuk
melakukan perundingan diantara mereka sendiri mengenai isu-isu berkaitan dengan mandat mereka. Dalam pertemuan
tersebut, mereka membicarakan hal-hal yang menjadi kepentingan bersama, seperti metode kerja mereka. Mereka juga
berdiskusi dengan Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia, Biro dari Komisi Hak Asasi Manusia, Ketua badan-badan hak
asasi manusia PBB yang dibentuk oleh enam perjanjian utama hak asasi manusia PBB 18 , dan organisasi non-pemerintah.
Pertemuan tersebut menyediakan suatu forum untuk mengungkapkan persoalan dalam upaya menemukan penyelesaian.
14. Sumber-Sumber Apa yang Tersedia Bagi Para Ahli?

15
Pendapat tentang Perbedaan Berkaitan dengan Kekebalan terhadap Proses Hukum Pelapor Khusus Komisi Hak Asasi Manusia PBB, dikeluarkan
pada 29 April 1999.
16
Lihat laporan dari Kelompok Kerja Antar-Sesi tentang Peningkatan Efektivitas Mekanisme Komisi Hak Asasi Manusia (E/CN.4/2000/112).
17
Usulan Peraturan tentang Pelaksanaan Status, Hak Dasar dan Kewajiban Pejabat-Pejabat selain Pejabat Sekretariat dan Ahli Dalam Bidang
(A/54/695).
18
Terdiri dari: Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik; Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
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Karena para ahli merupakan profesional dengan pekerjaan penuh-waktu yang memberikan jasa mereka pada
PBB atas dasar paruh-waktu, kualitas hasil kerja mereka sangat tergantung pada kualitas dukungan yang mereka terima
dari OHCHR dan jumlah waktu yang diberikan para staf pada pekerjaannya. Saat ini, OHCHR dapat menyediakan
anggota stafnya untuk membantu setiap mandat hanya untuk tiga bulan secara penuh waktu setiap tahunnya.
Kebanyakan Negara menyadari akan kebutuhan agar tidak membebani sistem yang ada. Namun, terkadang
situasi hak asasi manusia mendikte pembentukan mandat baru. Penambahan jumlah mandat, tanpa adanya peningkatan
berkesinambungan terhadap sumber daya yang mendukungnya, menempatkan beban tambahan bagi OHCHR.
Pada 1999, Komisioner Tinggi meminta dua ahli untuk menyiapkan kajian, dengan bantuan dari dua orang
staf, tentang kebutuhan mendesak para ahli dan bagaimana cara mengatasinya. Hasil kajian merekomendasikan lima
langkah untuk memperkuat sistem: pembentukan tanggapan terhadap hal-hal darurat yang lebih efektif; peningkatan
metode tindak-lanjut; meningkatkan dukungan melalui alokasi staf tambahan dan pengembangan suatu database. 19
Untuk menerapkan langkah-langkah tersebut perlu adanya suatu penambahan sumber daya yang tersedia di OHCHR.
15. Apakah Terdapat Tumpang Tindih Antara Kerja Para Ahli dengan Fungsi-Fungsi Komisioner
Tinggi Hak Asasi Manusia PBB?
Pada 20 Desember 1993, Majelis Umum menciptakan posisi Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB.
Tidak seperti para ahli, Komisioner Tinggi merupakan pejabat tinggi PBB yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal dan
disetujui oleh Majelis Umum. Komisioner Tinggi mengepalai Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia, yang
memberikan dukungan terhadap pekerjaan para ahli. Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia saat ini adalah Mary
Robinson, bekas presiden Irlandia. Beliau menduduki posisi tersebut pada September 1997. Jose Ayala-Lasso, yang
merupakan Komisioner Tinggi sejak April 1994 sampai Maret 1997, menduduki posisi tersebut sebelumnya.
Terdapat banyak interaksi antara Komisioner Tinggi dan para ahli. Sementara mandat para ahli adalah spesifik,
berpusat pada negara atau tema, mandat Komisioner Tinggi lebih luas dan termasuk pemajuan dan perlindungan
terhadap seluruh hak asasi manusia, sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial di seluruh bagian di dunia. Dengan
demikian, terdapat kemungkinan tumpang tindih antara mandat Komisioner Tinggi dengan mekanisme prosedur
khusus. Tumpang tindih tersebut dapat dihindari melalui suatu koordinasi.
16. Apa Itu Sub-Komisi dan Bagaimana Sub-Komisi Berfungsi?
Sub-Komisi adalah think-tank yang dibentuk oleh Komisi untuk membantunya dengan melaksanakan
pemikiran mendalam terhadap suatu fenomena. Tugas utama Sub-Komisi di masa lalu antara lain menyiapkan draft
standar dan norma pertimbangan bagi Komisi. Beberapa diantaranya benar-benar diadopsi oleh Majelis Umum PBB.
Sub-Komisi terdiri dari 26 ahli independen. Mereka bertemu setahun sekali selama tiga minggu pada bulan
Agustus di Jenewa untuk membicarakan isu hak asasi manusia. Negara dan perwakilan organisasi non-pemerintah juga
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Lihat Capacity-building to strengthen the special procedures system of the United Nations human rights programme, Homas Hammarberg dan Mona Rishmawi,
30 Juni 1999.
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membuat pernyataan di depan Sub-Komisi, yang pertemuannya biasanya terbuka bagi publik. Sub-Komisi
merekomendasikan kepada Komisi topik-topik yang perlu diperhatikan lebih lanjut. 20
Kajian Sub-Komisi ditujukan pada peningkatan pemahaman suatu topik dan memberikan rekomendasi pada
Komisi tentang bagaimana menanggapi hal tersebut. Beberapa dari kajian tersebut mungkin mengarah pada suatu
tindakan penetapan standar. Yang lain mungkin mengarah pada pembentukan mekanisme baru.
17. Apakah Pekerjaan Para Ahli Sub-Komisi Berbeda dengan Pekerjaan Para Ahli Komisi?
Seperti halnya para ahli di Komisi, para ahli di Sub-Komisi merupakan “experts on mission” seperti yang
diartikan dalam Konvensi tentang Hak Istimewa dan Kekebalan PBB 1946. Hal tersebut ditegaskan oleh Mahkamah
Internasional dalam suatu pendapat yang diberikan terhadap suatu kasus yang dikenal sebagai kasus Mazilu pada 16
Desember 1989.
Para ahli Sub-Komisi pada umumnya hanya melakukan kajian. Mereka tidak menerima kasus-kasus individual
dan tidak mengirimkan permohonan mendesak kepada Pemerintah-pemerintah. Mereka tidak melakukan misi
pencarian-fakta. Pekerjaan para ahli secara umum dan luas diperdebatkan pada pertemuan Sub-Komisi selama tiga
minggu. Setiap topik biasanya dipelajari oleh satu atau lebih pelapor khusus dari Sub-Komisi setiaknya selamanya tiga
tahun. Para ahli yang dipercayakan pada satu kajian pada umumnya menyerahkan suatu kertas kerja, laporan awal,
laporan perkembangan dan laporan akhir.
Para ahli Sub-Komisi pada umumnya adalah akademisi, pengacara, hakim atau, dalam kasus-kasus tertentu
perwakilan dari Pemerintah-pemerintah. Mereka diharapkan melaksanakan tugas mereka di Sub-Komisi, namun, secara
independen dari pengaruh pemerintah ataupun non-pemerintah mana pun.
Sebagai ahli yang independen, para ahli tidak menjadi subyek terhadap pengawasan dari Sekretariat PBB.
Sementara mereka dibantu oleh OHCHR, para ahli melaksanakan penelitian mereka secara independen terhadap
Sekretariat. Karena limitasi dari sumber daya yang tersedia di Sekretariat, sebagaimana disebutkan di atas, para hali
seringkali bergantung pada sumber daya mereka sendiri untuk mendukung penelitian mereka.
KESIMPULAN
Para ahli hak asasi manusia PBB memerankan peranan penting dalam pekerjaan terhadap penciptakan secara
universal kebebasan terhadap ketakutan dan keinginan. Mereka tidak memperoleh bayaran. Kompensasi terhadap
mereka adalah kepuasan karena bekerja terhadap terciptanya hak asasi manusia, sebagaimana “keinginan tertinggi dari
masyarakat umum” sebagaimana disebutkan dalam DUHAM.
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Sub-Komisi saat ini sedang mempelajari berbagai isu. Hal tersebut dilakukan oleh para pelapor khusus tentang hak orang bukan warga negara;
konsep dan pelaksanaan aksi afirmatif; globalisasi dan dampaknya terhadap penikmatan penuh hak asasi manusia; penghapusan praktek-praktek
tradisional yang mempengaruhi kesehatan perempuan dan anak-anak perempuan; masyarakat adat dan hubungan mereka dengan tanah; dan hak asasi
manusia dan terorisme; dan juga persiapan kertas kerja tentang diskriminasi berdasarkan pekerjaan dan keturunan; langkah-langkah yang tersedia
dalam instrumen hak asasi manusia internasional bagi pemajuan dan konsolidasi demokrasi; dampak metode kerja dan aktivitas perusahaan
transnasional dan juga tanggung jawab Negara dan perusahaan transnasional berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia; prosedur implementasi
standar perilaku berwawasan hak asasi manusia dari perusahaan-perusahaan; pelaksanakan peradilan melalui pengadilan militer dan yurisdiksi luar
biasa; pelaksanaan di tingkat domestik berkaitan dengan kewajiban untuk menyediakan kompensasi yang efektif; diskriminasi dalam sistem pengadilan
kejahatan; dan privatisasi di penjara-penjara. Sebagai tambahan, Sub-Komisi meminta Komisi pada 2000 untuk menyetujui empat kajian baru, yang
meliputi: persoalan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap Roma; hubungan antara penikmatan hak ekonomi, sosial dan budaya dan pemajuan
pemenuhan hak atas air minum; hak asasi manusia dan tanggung jawab manusia; dan pembatasan terhadap perjanjian-perjanjian hak asasi manusia.

14

Namun, sistem yang ada tetap kekurangan sumber daya dan belum mencapai potensi maksimumnya. Upayaupaya terus dilanjutkan untuk memperkuat sistem sehingga memungkinkannya untuk mencapai tujuan penghargaan
universal terhadap seluruh hak asasi manusia. Melalui kerja sama dengan berbagai aktor, terutama Pemerintahpemerintah, badan-badan PBB, dan sektor non-pemerintah, efektifitas para ahli dapat ditingkatkan.
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